
ZARZJ\DZENIE Nr 15/2017 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budzetu gminy, sprawozdania 
finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego 
Osrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016. 

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz 1870 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy 
z 7 paidziemika 1992 roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz 
561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku 0 ogl:aszaniu akt6w normatywnych 
i niekt6rych innych akt6w prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296 ) 
W6jt Gminy Sochocin zarzE)dza co nastypuje: 

§1. Przekazac Radzie Gminy Sochocin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
sprawozdanie z wykonania Budzetu Gminy Sochocin za rok 2016, wraz z objasnieniami, 
stanowiE)ce zalE)cznik nr 1 do zarzE)dzenia. 

§2. Przekazac Radzie Gminy Sochocin: 

1) sprawozdanie finansowe Gminy Sochocin za rok 2016, stanowiE)ce zalE)cznik nr 2 do 
zarzE)dzenia, 

2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Osrodka Kultury 
w Sochocinie za rok 2016, stanowiE)ce zalE)cznik nr 3 do zarzE)dzenia. 

3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Sochocinie za rok 2016, stanowiE)ce zalE)cznik nr 4 do zarzE)dzenia. 

4) Informacjy 0 stanie mienia Gminy Sochocin, stanowiE)C'f zalE)cznik nr 5 do 
zarzE)dzenia. 

§3. Przekazac Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacjy, 0 kt6rej 
mowa w §2 pkt 4. 

§4. Sprawozdanie, 0 kt6rym mowa w §1, podlega publikacji w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

§5. ZarzE)dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

w.4j1
/H-'

AndrzeJ' Rbfuatowski 
{~ 



Zaiqcznik nr 1 do Zarzqdzenia 
Nr 15/2017 W 6jta Gminy Sochocin 
z dnia 28 marca 2017 r. 

ANALIZA 


SPRA WOZDAN BUDZETOWYCH GMINY SOCHOCIN 


ZA 2016 ROK 


Analizy przeprowadzono w oparciu 0 sprawozdania: 


1.Sprawozdanie z wykonania planu dochod6w budzetowych za 2016 rok. 


2.Sprawozdanie z wykonania planu wydatk6w budzetowych za 2016 rok. 


3.Sprawozdan z wykonania planu finansowego dochod6w wlasnychjednostek budzetowych 


i wydatk6w nimi sfinansowanych za 2016 rok. 


Pierwotny budzet na 2016 r. wg Uchwaly Nr XI/832015 Rady Gminy Sochocin 


z dnia 18 grudnia 2015 roku wynosH : 


- planowane dochody 22222418,88 zl 

- planowane wydatki 23 034 020,31z1 

- zadluzenie na dzien 01.01.2016 r. 1 191 693,00 zl 

- rozchody 223 048,00zl 

- p1anowane przychody 552379,00 zl 

Budzet po zmianach 

Dynamika 
! plan 2016 

Wyszczeg61nien r. 
ie 

%wyk.201 
Wykonanie Plan 5 roku Wykonanie 

(w zf) I 
% 

Dynamika Iwykona 
nia wyk.2016 I 

r.planu 
[2015 r 


roku 
 %wyk.2015· 
2015 roku 

1 2 

17573505·dochody 

17243138i wydatki 

2016 roku (3:2) 
43 

22222419 126,45% 

23034020. 133,58% 

2016 roku i (5:3) roku (5:2) i 
5 6 7 i 

22012337 99,05% 125,26% I 
I ! 

22197149 i 96,37% i 128,73% I 

1 


I 



'LAnaliza sprawozdania 0 dochodach za 2016 rok 
1" Dochody budLetu 

ro '+

ro ~ "N Cl nazwa dzia1u"N "'0 ~ "'0 N e ro 
a. 

I-- --- 

1 2 3 3 

010 Rolnictwo i towiectwo 

01010 Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi 
~~-

0960 

01095 Pozostafa dziafalnosc 

2010 

020 Lesnictwo 
-~~- ------ 

02095 Pozostafa dziafalnosc 
~-- ~-~-~~~~-

0750 

150 przetw6rstwo przemystowe 
-~~~-- ~~-~-~~ ~-~r---~~ r-~~ ~ 

15011 Rozw6j przedsiEilbiorczosci 

0970 

600 Transport i tqcznosc 

plan 

4 

393245,60 

2426,00 

2426,00 

390819,60 

390819,60 

4000,00 
----- 

4000,00 

4000,00 

1 504,18 

1 504,18 

1504,18 

211 037,20 

wykonanie % 
struktura 

wykonania 

5 6 7 
-

393245,79 100,00% 1,79% 

2426,19 100,01% 0,01% 

2426,19 100,01% 0,01% 
~~~~ --- 

390819,60 100,00% 1,78% 
---  --- 

390819,60 100,00% 1,78% 

2254,98 56,37% 0,01% 

2254,98 56,37% 0,01% 

2254,98 56,37% 0,01% 

1 504,18 100,00% 0,01% 

1 504,18 100,00% 0,01% 
--- 

1 504,18 100,00% 0,01% 

21 213,20 10,05% 0,10% 

i 

i 

tresc 

8 

Dochody z tytu1u darowizn na 
przyfqcza wodociqgowe 

Dotacja na zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napEildowego 
wykorzystywanego do 
produkcji rolnej 

Opfaty za dzierzawEil teren6w 
fowieckich 

----- 

----

Zwrot niewykorzystanej 
dotacji z UrzEildu 
rII1arsza1kovvskiego 
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------------- ------- 

60016 Drogi publiczne gminne 211 037,20 21 213,20 10,05% 0,10% 

Odszkodowanie z tytutu 
ubezpieczenia za uszkodzone 

0970 21 213,20 21 213,20 100,00% 0,10% drogi gminne 

Dotacja ze srodk6w unijnych 
na realizacj~ inwestycji 

6207 189824,00 0,00 0,00% 0,00% "Przebudowa dr6g gminnych 
relacji Gutarzewo-
Podsmardzewo i Smardzewo" 

-------- 

700 Gospodarka mieszkaniowa 7048,00 8285,48 117,56% 0,04% 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 7048,00 8285,48 117,56% 0,04%

--------'--  ---- 

0470 1 108,00 966,21 87,20% 0,00% 
Optata za wieczyste 
uzytkowanie grunt6w 

-------  ---- 

0750 5940,00 7319,27 123,22% 0,03% 
Wpfywy z tytutu dzierzaw 
grunt6w 

---- 

710 Dziafalnosc usfugowa 13000,00 13000,00 100,00% 0,06% 
71035 Cmentarze 13000,00 13000,00 100,00% 0,06% 

Dotacja celowa przeznaczona 

2020 13000,00 13000,00 100,00% 0,06% na utrzymanie cmentarza w 
Bol!~cinie 

------  --------  f-----  --------

750 Administracja publiczna 123072,16 130481,95 106,02% 0,59% 
----  -------- 

75011 Urz~dy wojew6dzkie 63153,00 63173,15 100,03% 0,29% 
-----------  f ------------

Dotacja na wynagrodzenia 

2010 63153,00 63153,00 100,00% 0,29% 
pracownik6w realizujqcych 
zadania zlecone 

------- 
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5%~Ul,;"uu6' z tytutu 

2360 0,00 20,15 0,00% 0,00% realizacji zadan zleconych 

i 

75023 Urz~dy gmin 32102,63 39492,27 123,02% 0,18% 
-- ~ 

0740 0,00 55,00 0,00% 0,00% 
Srodki z dywidendy 

0920 10000,00 15830,64 158,31 % 0,07% 
. Odsetki od srodk6w na 
rachunkach bankowych 

r-  ---

Odszkodowanie z tytutu 
0970 14902,63 16406,63 110,09% 0,07% ubezpieczenia za uszkodzone 

mienie gminne 
- -+ ---

270O 7200,00 7200,00 100,00% 0,03% Otrzymane srodki na 
szkolenia pracownik6w 

--

75075 
Promocja jednostek samorzqdu 

26000,00 26000,00 100,00% 0,12%
terytorialnego 

- --

. Otrzymane darowizny na 
0960 26000,00 26000,00 100,00% 0,12% organizacj~ Dni Sochocina 

- --

75095 Pozostafa dziatalnosc 1 816,53 1 816,53 100,00% 0,01% 

Zwrot niewykorzystanej 
0970 1 816,53 1 816,53 100,00% 0,01% dotacji z Urz~du 

Marszatkowskiego---- -

Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy 
751 panstwowej, kontroli i ochrony prawa 5037,00 5024,00 99,74% 0,02%) 

oraz sqdownictwa 
-- --

75101 
Urz~dy naczelnych organ6w wfadzy 

5037,00 5024,00 99,74% 0,02%
panstwowej, kontroli i ochrony prawa 

2010 5037,00 5024,00 I 99,74% I 0,02% Dotacja na aktualizacj~ spisu 
wyborc6w 
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,----,~ ~--r---~-~ -~ 

, 

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 100,00% 0,00% 

75212 Pozostafe wydatki obronne 400,00 400,00 100,00% 0,00% 

2010 400,00 400,00 100,00% 0,00% 
Dotacja celowa na szkolenie ! 

'---~-~ --~ 

Dochody od os6b prawnych, od os6b I 

756 fizycznych i od innych jednostek 5846669,14 5910792,02 101,10% 26,85% 
!nieposiadajqcych osobowosci prawnej 

-~ ~- ~ 

75601 
Wpfywy z podatku doc hod owego od os6b 

1 340,00 365,00 27,24% 0,00%
fizycznych 

Podatek ad dziafalnosci 

0350 1 340,00 365,00 27,24% 0,00% 
gospodarczej os6b fizycznych 
opfacany w farmie karty 
padatkowej 

Wpfywy z podatku rolnego, padatku lesnega, 

75615 
podatku ad czynnasci cywilnoprawnych, 

1 301 936,00 1 342209,54 103,09% 6,10%
podatk6w i opfat lokalnych od os6b 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

-~ 

I 
0310 1210460,00 1249469,04 103,22% 5,68% Podatek od nieruchomosci od 

os6b prawnych .---~ 
0320 2534,00 2221,00 87,65% 0,01% Pocjatek ralni' 
0330 75490,00 79077,00 104,75% 0,36% Podat~k lesni' 

0340 10052,00 10052,00 100,00% 0,05% Podatek od sradk6w 

--~.-I-~ ~-~ 
transportowych 

0500 715,00 815,00 113,99% 0,00% . Podatek ad czynnosci 

I---  _. cywilnoprawnych 

009~ 685,00 46,40 6,77% 0,00% Opfaty za kaszty komarnicze 
---~ 

0910 2000,00 529,10 26,46% 0,00% 
Odsetki od nieterminowych 
wpfat 
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- -

Wpfywy z padatku rolnega, padatku lesnega, 

75616 podatku od czynnasci cywilnaprawnych, 
1 297181,00 1 259165,86 97,07% 5,72%

padatk6w i aptat lokalnych od as6b 
fizycznych 

'--  -- --

0310 578535,00 566079,22 97,85% 2,57% Podatek ad nieruchamasci ad 
as6b fizycznych 

0320 319487,00 286279,95 89,61% 1,30% Padatek rainy -- 1----

0330 43300,00 43039,03 99,40% 0,20% Padatek lesny 
-- -

0340 185599,00 185599,70 100,00% 0,84% Padatek ad sradk6w 

-- transportawych 

0360 6000,00 12078,00 201,30% 0,05% 
Podatek ad spadk6w i 
darowizn

--1--

0430 20000,00 13949,00 69,75% 0,06% Wj)Jywy z apfaty targawej c---- t---- -- - --

0500 130260,00 146650,00 112,58% 0,67% Padatek od czynnosci 
cywilnaprawnych 

0690 4000,00 2861,25 71,53% 0,01% Opfaty za koszty kamarnicze 
~---- - ---

I Odsetki ad nieterminawych 
0910 10000,00 2629,71 26,30% 0,01% 

wptat
'------ --- f-------~-

wptywy z innych apfat stanawiqcych 
75618 dochody jednastek samorzqdu terytorialnega 145287,14 149765,55 103,08% 0,68% 

na podstawie ustaw 
-1---

0410 25000,00 28108,00 112,43% 0,13% Wpfywy z optaty skarbawej 
---

Wpfywy za wydane 

0480 90180,14 90180,14 100,00% 0,41% zezwalenia na sprzedaz 
napaj6w alkahalawych 

0490 30107,00 31 477,41 104,55% 0,14% 
Opfaty za przejscie w pasie 
drogi gminnej 

!---- f----- -- -

75621 
Udziaty gmin w padatkach stanawiqcych 

3100925,00 3159286,07 101,88% 14,35%
doch6d budzetu panstwa 

--
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--  ------_._----

Udziaty w podatku 
0010 3065686,00 3117736,00 101,70% 14,16% dochodowym od osob 

fizycznych
--" 

Udziaty w podatku 
0020 35239,00 41 550,07 117,91% 0,19% dochodowym od os6b 

prawnych
----- 

758 R6i:ne rozliczenia 7729904,91 7729904,91 100,00% 35,12% 
------- -----  --~-

75801 
CZl?SC oswiatowa subwencji og61nej dla 

4615340,00 4615340,00 100,00% 20,97%
jednostek samorzqdu terytorialnego 

--- 

2920 4615340,00 4615340,00 
---. 

100,00% 20,97% 
Subwencja cz~sc oswiatowa 

75807 
CZl?SC wyr6wnawcza subwencji og61nej dla 

3003468,00 3003468,00 100,00% 13,64%
gmin 

---- 

2920 3003468,00 3003468,00 100,00% 13,64% Subwencja CZl?SC 
wyr6wnawcza 

------  --  -- 

75814 R6zne rozliczenia finansowe 111 096,91 111 096,91 100,00% 0,50% 
!- ---  ---  -- ---

Dotacja z tytufu realizacji 
2030 104911,69 104911,69 100,00% 0,48% zadan w ramach Funduszu 

----  ----  ------------ Soteckiego 
Dotacja z tytutu realizacji 

6330 6185,22 6185,22 100,00% 0,03% zadan w ramach Funduszu 
Soteckiego 

801 Oswiata i wychowanie 409 151,00 416429,01 101,78% 1,89%--- - ---- -- 

80101 Szkoty podstawowe 39849,00 46350,88 116,32% 0,21% 
------  --  --- 

0690 240,00 214,00 89,17% 0,00% 
Optaty za wystawienie 
duplikat6w swiadectw 

1--- -- 

0920 0,00 6532,24 0,00% 0,03% 
Odsetki od srodk6w na 
rachunkach bankowych 

-----

Dotacja celowa otrzymana z 
budzetu panstwa na 

2010 22649,00 22644,64 99,98% 0,10% wyposazenie szkrn w podrli,lczniki 
oraz materia/y edukacyjne i 
cwiczeniowe 
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--  -- 

! 
Dotacja na zakup ksictZek do 

2030 16960,00 16960,00 100,00% 0,08% bibliotek w szkotach 
podstawowych 

f---  --~ -

80103 
Oddziaty przedszkolne w szkofach 

30880,00 30880,00 100,00% 0,14%
podstawowych 

Dotacja celowa otrzymana na 
2030 30880,00 30880,00 100,00% 0,14% realizacjfi zadan wfasnych w 

zakresie wychowania 

-  PI"ZE!dszkolnego 
80104 Przedszkola 247697,00 249564,66 100,75% 1,13%

- ----~ -

0660 27260,00 25166,25 92,32% 0,11% Qptaty za przedszkole 
--  --c---- - --  -- 

0670 79500,00 79494,20 99,99% 0,36% 
Optaty za wytywienie dzieci 

- '------  ---- 
w przedszkolu 
Refundacja koszt6w 

0970 14267,00 18234,21 127,81 % 0,08% 
udzielonej dotacji za dzieci 
ucz~szczajqce do 
przedszkola z innych gmin 

--  ---

Dotacja celowa otrzymana na 

2030 126670,00 126670,00 100,00% 0,58% 
realizacjfi zadan wfasnych w 
zakresie wychowania 
przedszkolnego 

-- --  --  -

80110 Gimnazja 14975,00 14945,54 99,80% 0,07% 

,- ----

Dotacja celowa otrzymana z 
budzetu panstwa na 

2010 14975,00 14945,54 99,80% 0,07% wyposazenie szk6f w 
podrficzniki oraz materiafy 
edukacyjne i cwiczeniowe 

~- f-- 

80148 Stot6wki szkolne 73900,00 73432,20 99,37% 0,33% 
~------ --~-

____ 1 0830 73900,00 73432,20 99,37% 0,33% WptaJY za wyzywienie 
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-~- --~ 
~-~ 

Realizacja zadan wymagajqcych stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i mfodziezy w szkofach 

80150 podstawowych,gimnazjach,liceach 1 850,00 1 255,73 67,88% 0,01% 
og61noksztafCqcych,liceach profilowanych i 
szkofach zawodowych oraz szkofach 
artystycznych. 

I 
- ~-~ 

--~ 

Dotacja celowa otrzymana z 
budzetu panstwa na 

2010 1 850,00 1 255,73 67,88% 0,01% wyposazenie szk6! w podrE?czniki 
oraz materiaty edukacyjne i 
6wiczeniowe 

'------ ~-~ f-
852 Pomoc spoJeczna 6578942,00 6581932,60 100,05% 29,90% 

~-~ -~ ~-~ 

85206 Wspieranie rodziny 22800,00 22800,00 100,00% 0,10% 
~-~ ~-- ~-~ -

Dotacja celowa na 

2030 22800,00 22800,00 100,00% 0,10% dofinansowanie zatrudnienia 
asystenta rodziny 

- ~-~ 

85211 Swiadczenie wychowawcze 3652245,00 3652241,60 100,00% 16,59% 

L--

Dotacja celowa Program 

2060 3652245,00 3652241,60 100,00% 16,59% Rodzina 500 plus 

Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z 

85212 funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na 
2427422,00 2429779,04 100,10% 11,04%

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia spofecznego 

---~ ~-- -~ 

Dotacja na wypfat~ 

2010 2422372,00 2422308,97 100,00% 11,00% 
swiadczen rodzinnych oraz 
na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe swiadczeniobiorc6w 

~-~-~~ 
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--

236O 5050,00 7470,07 147,92% 0,03% Dochody z zadari zleconych 

r------ ~------ -- -
Iwj:)taty ad komornikal 

Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne 

85213 
opiacane za osoby pobierajqce niekt6re 

31 105,00 30701,36 98,70% 0,14%
swiadczenia z pomocy spo~ecznej oraz 
niekt6re swiadczenia rodzinne 

Dotacja na pokrycie skiadek 
2010 13429,00 13089,96 97,48% 0,06% na ubezpieczenia zdrowotne 

za osoby pobierajqce 
swiadczenia pielfignacyjne 
Dotacja na pokrycie skiadek 

2030 17676,00 17611,40 99,63% 0,08% 
na ubezpieczenia zdrowotne 
za osoby pobierajqce zasHki 
staie 

85214 ZasHki i pomoc w naturze 66220,00 66052,93 99,75% 0,30% 

2030 66220,00 66052,93 99,75% 0,30% Dotacja na wypiat~ zasHk6w 
okresowych 

85216 Zasitki staie 207159,00 206547,37 99,70% 0,94% 
. 

------~ 

2030 207 159,00 206547,37 99,70% 0,94% Dotacja na wyptat~ zasiik6w 

- !---- ~----

sta~ych 

85219 Osrodki pomocy spoiecznej 96564,00 99057,74 102,58% 0,45% 
- L---______ I-- --

0920 0,00 2493,74 0,00% 0,01% Odsetki ad srodk6w na 
rachunkach bankowych -- --

2030 96564,00 96564,00 100,00% 0,44% 
Dotacja na dofinansowanie 
koszt6w wynagrodzeri 
j.J1 dl,.;VWI lik6w GOPS 

--

85228 
Ustugi opiekur'lcze i specjalistyczne us~ugi 

5000,00 4408,60 88,17% 0,02%
opiekur'lcze 

---

0830 5000,00 4408,60 88,17% 0,02% W[)taty za us~ugi o~iekuricze 
85295 Pozostata dziaialnosc 70427,00 70343,96 99,88% 0,32% 
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--  .-

Dotacja na wypjat~ dodatkow 

2010 427,00 343,04 80,34% 0,00% dla os6b pobierajqcych 
swiadczenia piel~gnacyjne i 
program karta duzej rodziny 

Dotacja na realizacj~ 
2030 70000,00 70000,00 100,00% 0,32% programu "Pomoc par'lstwa w 

zakresie dozywiania" 
1----. 

2360 0,00 0,92 0,00% 0,00% 
Dochody z tytufu realizacji 

zadar'l zleconych 
-- 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 65185,00 65285,90 100,15% 0,30% 
85415 Pomoc materialna dla uczni6w 65185,00 65063,00 99,81% 0,30%

f---. ~.. -----~ --  ---

Dotacja na pokrycie koszt6w 

2030 64713,00 64713,00 100,00% 0,29% udzielania pomocy 
materialnej dla uczni6w ( 

--~---

:::>lYf../I::IIJia) 

Dotacja celowa na 
dofinansowanie zakupu 

2040 472,00 350,00 74,15% 0,00% 
podr~cznik6w i materiaf6w 
edukacyjnych w ramach 
Rzqdowego programu 
"Wyprawka szkolna" 

_.--f-- ---- 

85495 Pozostafa dziafalnosc 0,00 222,90 0,00% 0,00% 

--t---

0920 0,00 222,90 0,00% 0,00% 
Odsetki od srodk6w na 
rachunku bankowym 

-- 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 830102,00 727962,88 87,70% 3,31%srodowiska 
-- --- '---- 
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--

90002 Gospodarka odpadami 817320,00 716259,74 87,64% 3,25% 
-

0490 734370,00 656841,17 89,44% 2,98% Opfata za wyw6z odpad6w 
komunaln~ch 

0690 600,00 2839,02 473,17% 0,01% Koszty upomnienia 
'-- 

0920 400,00 1641,55 410,39% 0,01% 
Odsetki od nieterminowych 
wpfat 

'----- '--- , 

2460 81 950,00 54938,00 67,04% 0,25% 
! 
, 

Wpfywy i wydatki zWiqzane z gromadzeniem 
90019 srodk6w z opfat i kar za korzystanie ze 12682,00 11681,65 92,11% 0,05% 

srodowiska 
-

~-

0570 500,00 0,00 0,00% 0,00% 
Grzywny, mandaty i kary od 
os6b fizycznych 

0580 500,00 0,00 0,00% 0,00% 
Grzywny, mandaty i kary od 
os6b prawnych 

'----~----

0690 11 682,00 11 681,65 100,00% 0,05% Wplywy z tytulu oplat za 

- 1------ --
korzyst<3r1ie ze srodowiska 

90020 Gospodarka odpadami 
i----- - 1----- r------

100,00 21,49 21,49% 0,00% 

0400 100,00
!- --- I- ---

21,49 21,49% 0,00% Oplata produktowa 

921 Dorny i osrodki kultury, swietlice i kluby 4012,26 4511,93 112,45% 0,02% 
-- - f------- --

92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 4012,26 4511,93 112,45% 0,02% 
1-- -- -- -

0960 2403,00 2902,67 120,79% 0,01% 
Wplata darowizny 

0970 1 609,26 1 609,26 100,00% 0,01% 
Odszkodowanie z tytulu 
ubezpieczenia za uszkodzone 
mienie 

926 Kultura fizyczna 108,43 108,43 100,00% 0,00% 
~--~ 
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92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 108,43 108,43 
~ --- 

108,43 

100,00% 

100,00% 
-

-

f--- 

0, 

----- 

0970 
108,43 

~ __ L ____ 
22222418,88 22012337,26 99,05% 1 

-

00% 

00% Zwrot niewykorzystanej 
dotacH 

00,00% 
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II.Analiza sprawozdania 0 wydatkach za 2016 r. 
~W ~atki budzetu 

I 
-

dziat rozdziat paragraf nazwa dziatu i rozdziatu plan wykonanie % struktura 
tresc

wykonania 
----I----

010 Rolnictwo i towiectwo 520448,71 513440,04 98,65% 2,31% 
--- --

01010 
Infrastruktura wodociqgowa i 

123629,11 116934,35 94,58% 0,53%
sanitacyjna wsi 

~-~ -- ---

Zakup ustug pozostatych ( 
uzgodnienia sieci, uslugi 

4300 46629,11 40113,40 86,03% 0,18% 
geodezyjne w zakresie wykonania i 
aktualizacji map do cel6w 
projektowych, uslugi dotyczqce 
aktualizacji projekt6w) 

6050 77 000,00 76820,95 99,77% 0,35% 
Wydatki inwestycyjne (budowa sieci 
wodociqgowej) ! 

C---- - -----
01030 Izby rolnicze 6000,00 5686,09 94,77% 0,03% I 

L ______~ __ 
-----~ - ----

2850 6000,00 5686,09 94,77% 0,03% Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych I 
---- ----

01095 Pozostata dzialalnosc 390819,60 390819,60 100,00% 1,76% 
r-- --

4010 6405,16 6405,16 100,00% 0,03% 
Wynagrodzenie pracownik6w 
realizujqcych zadania zlecone 

~ 

4110 1101,06 1 101,06 100,00% 0,00% Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 
-- -

4120 156,91 156,91 100,00% 0,00% Skladki na Fundusz Pracy 
r------ -

4430 383156,47 383156,47 100,00% 1,73% 
Zwrot podatku akcyzowego dla 
rolnik6w 

!-------- - --

600 Transport i JClcznos(: 1944959,26 1767814,12 90,89% 7,96% 

60011 Drogi publiczne krajowe 61 500,00 49200,00 80,00% 0,22% 
1---- ----I----

6050 61 500,00 49200,00 80,00% 0,22% 
Koszt projektu ronda w 
miejscowosci Sochocin 

-- ~---- --
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--------
I 

60012 
Generalna Dyrekeja Drag Krajowyeh 

504,00 504,00 100,00% 0,00%i Autostrad 
-- 

4430 504,00 504,00 100,00% 0,00% 
Optaty za przejseie w pasie 

f---- 
drogowym , 

60013 Drogi publiezne wojewadzkie 381,00 380,37 99,83% 0,00% 
~- --- 

4430 381,00 380,37 99,83% 0,00% 
Oplaty za przejseie w pasie 

~-
drogowym , 

60014 Drogi publiezne powiatowe 99 072,00 91641,92 92,50% 0,41% 

2710 50000,00 50000,00 100,00% 0,23% Dotaeja dla Powiatu Ptonskiego 

4430 17700,00 17463,60 98,66% 0,08% 
Optaty za przejscie w pasie 
drogowym 

--  --  -

6300 31 372,00 24178,32 77,07% 0,11% Dotacja dla Powiatu Ptonskiego 

60016 Drogi publiczne gminne 1 783502,26 1 626087,83 91,17% 7,33% 

I----

4210 9942,87 5237,13 52,67% 0,02% 
Zakup materialaw (zuzel, zwir w 
ramaeh funduszu soteekiego) 

- --- 

4270 229830,40 173956,56 75,69% 0,78% 
Zakup ustug remontowych (remonty 
drag gminnych) 

-- 

, Zakup ustug 
pozostatyeh(odsniezanie, r6wnanie, 
miejscowe dozwirowanie drag 

4300 462556,66 442787,89 95,73% 1,99% gminnyeh, wyeinanie krzewaw z 
poboczy drag, wymiana przepustaw, 
pogtE?bianie row6w, odwodnienie 
llie) 

I 

n~OO%1_J 4430 500,00 0,00 0,00% 
--  --  -  '---  -  --_ ........._._---_ .... _._ --  -  EQ?:ostate o~tatJ' 

15 




-----

6050 782347,11 705781,03 90,21% 3,18% 
Naklady inwestycyjne na drogi 
gminne 

~--- ---

6057 

----

189824,00 189824,00 100,00% 0,86% 
Przebudowa drag gminnych relacji 
Gutarzewo-Podsmardzewo i 
Smardzewo srodki unijne 

6059 108501,22 108501,22 100,00% 0,49% 
Przebudowa drag gminnych relacji 
Gutarzewo-Podsmardzewo i 
Smardzewo srodki wlasne 

70O 

---

Gospodarka mieszkaniowa 52076,70 23706,45 45,52% 0,11% 

0,11% 

'----

, 

'- ----

70005 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomosciami 

52 076,70 

----

23706,45 45,52% 

4210 500,00 0,00 

--

0,00% 0,00% 

---

Zakup materiafaw i wyposazenia 
( zakup mapek do celaw 
projektowych) 

1---- -

4270 10 576,70 10414,59 98,47% 0,05% 
Koszt remontu budynku 
komunalnego w BolE?cinie w ramach 
fundusz~sofeckiego 

4300 13000,00 5955,66 45,81% 0,03% 
Zakup usfug pozostafych (uslugi 
geodezyjne) 

~-

4390 10000,00 369,00 
--

27,00 

3,69% 
--

2,70% 

----

0,00% Wyceny nieruchomosci, ekspertyzy. 
-- --

4430 

--

1 000,00 0,00% 
Opfaty za wypis z rejestru grunt6w, 
notarialne. 

-----

4590 
----

4610 
--

----

15000,00 6940,20 46,27% 
------

0,00% 

0,03% 
Odszkodowania wyplacane za 

przejE?cie grunt6w pod drogi 
----

2000,00 0,00 

----

0,00% 
Opfaty za zafozenie ksiqg 
wieczystych 

71O Dziafalnosc ustugowa 53000,00 49531,00 93,45% 0,22% 
----
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-~~ ~-~ 

! 

71004 
Plany zagospodarowania 

40000,00 36531,00 91,33% 0,16%przestrzennego 
- --

Zakup ustug zwiqzanych ze 
4300 40000,00 36531,00 91,33% 0,16% zmianami w planie 

zagospodarowania przestrzennego 
i 

71035 Cmentarze 13000,00 13000,00 100,00% 0,06% 
--I--

4300 13000,00 13000,00 100,00% 0,06% 
Zakup us{ug zwiqzanych z 
utrzymaniem cmentarza w Bol~cinie 

- ----

750 Administracja publiczna 3320024,63 3118629,90 93,93% 14,05%
------r

75011 Urz~dy wojew6dzkie 63153,00 63153,00 10Q,00% 0,28%- -

Wynagrodzenia osobowe 
4010 50564,00 50564,00 100,00% 0,23% pracownik6w z zakresu zadan 

'----- 1----
zleconych (USC, meldunki) 

4110 8692,00 8692,00 100,00% 0,04% Sk{adki na ubezpieczenia spoteczne ---
Sktadki na Fundusz Pracy 4120 1 238,00 1 238,00 100,00% _~__0,01% 

4210 2559,00 2559,00 100,00% 0,01% Zakup materiat6w biurowych 
~ -- ~--

4300 100,00 100,00 100,00% 0,00% Koszt odkazania ksiqg USC 
~ -

I 75022 
Rady gmin (miast i miast na 

110500,00 81 067,34 73,36% 0,37%
prawach powiatu) 

- - -

3030 98500,00 70353,72 71,43% 0,32% Diety radnych 
~--~~ ~--

~~-
Zakup materiat6w (materiaty 

5500,00 4224,94 76,82% 0,02% biurowe, prenumerata gazety 

--
soh:::l,;I\II:::j) 

4300 6500,00 6488,68 99,83% 0,03% Zakup ustug pozostatych 

75023 
Urz~dy gmin (miast i miast na 

3037666,63 2879300,99 94,79% 12,97%
prawach powiatu) 

,~____ L_ 
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--- 

3020 6500,00 4245,10 65,31% 0,02% Wydatki - srodki BHP 
~---  -

4010 1 710000,00 1 676 188,36 98,02% 7,55% Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 

-- 

4040 148000,00 136701,52 92,37% 0,62% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

4100 53000,00 52798,00 99,62% 0,24% Prowizje dla sottys6w 

4110 305574,00 295442,76 96,68% 1,33% Skfadki na ubezpieczenie spcleczne 
-- 

4120 40690,00 37080,76 91,13% 0,17% Skfadki na Fundusz Pracy 

4170 80000,00 68229,73 85,29% 0,31% Wynagrodzenie bezosobowe ( 
umowy zlecenia i umowy 0 dziefo) 

4210 121 000,00 96446,04 79,71% 0,43% 
Zakup materiaf6w i wyposazenia 
( wyposazenie i materiafy biurowe) 

--~ 

4260 60000,00 41 846,23 69,74% 0,19% Zakup energii (energia elektryczna, 

Igaz, woda) 
~ 

Usfugi remontowe (koszt remontu 

I 

4270 44 402,63 44379,54 99,95% 0,20% centralnego ogrzewania, remont 

c--- - samochodu sfuzbowego) 

Zakup usfug zdrowotnych 
4280 3200,00 1 330,00 41,56% 0,01% (okresowe badania lekarskie 

pracownik6w) 

r --  -- 

,-L 
Zakup usfug pozostafych (usiugi 

4300 300773,26 279444,52 92,91% 1,26% 
pocztowe, prawne, informatyczne, 
wyw6z nieczystosci przeglqdy 
okresowe itp.) 

--  --~-----

4360 13000,00 11 377,40 87,52% 0,05% 
Opfaty z tytufu telefonii kom6rkowej i 
stacjonarnej 

--  -- 

4410 4000,00 2341,78 58,54% 0,01% Podr6ze sfuzbowe krajowe 

'----- 
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~~~~-~ 

~--~~- ----

4430 20000,00 8099,28 40,50% 0,04% 
Rotne opfaty i skfadki 
(ubezpieczenia mienia gminnego) 

4440 48041,74 48041,74 100,00% 0,22% Odpisy na ZFSS 
1------ ~-~ 

4480 6185,00 6185,00 100,00% 0,03% Koszt podatku za drogi wewn~trzne 
r-------- ----

4510 100,00 0,00 ~ 0,00% 0,00% 
Opfaty za uzyskanie informacji z 
Krajowego Rejestru Karnego 

----

4610 4000,00 3375,43 84,39% 0,02% Koszty post~powania komorniczego
I--- ----

4700 35200,00 31 747,80 90,19% 0,14% Szkolenia pracownikow 
~-~ 

-~ 

6060 34000,00 34000,00 100,00% 0,15% 
Zakup centralnej niszczarki i pieca 

---
_~dL\.JVVC~O 

75075 
Promocja jednostek samorzqdu 

82705,00 70658,57 85,43% 0,32% 
iterytorialnego 

f---~~ 

4170 2800,00 1 750,00 62,50% 0,01% Umowy zlecenia 
I--- ~---~~--~ 

4210 18200,00 14977,58 82,29% 0,07% Zakup materiatow w ramach 
realizacji zadan promocyjnych 

~-f---~~-~~ -~~ 
~-~ ~-~ ~-~ 

4300 60705,00 53395,92 87,96% 0,24% Zakup usfug w celach promocyjnych 
-~ r----~ 

4430 1 000,00 535,07 53,51% 0,00% Optaty ZAIKS 

75095 Pozostata dziatalnosc 26000,00 24450,00 94,04% 0,11% 

3030 26000,00 24450,00 94,04% 0,11% Diety dla softysow 
---- ---- ~---~ -

Urz~dy naczelnych organ6w 
751 wfadzy panstwowej, kontroli i 5037,00 5024,00 99,74% 0,02% 

ochrony prawa oraz sctdownictwa 

Urz~du naczelnych organow wtadzy 
75101 panstwowej, kontroli i ochrony 5037,00 5024,00 99,74% 0,02% 

-~ 

prawa 
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-..~-~ -- 
I 

1 023,00 r 100,00%4010 1 023,00 0,00% Dodatek do wynagrodzenia za 
prowadzenie rejestru wyborcow 

~-~ ~~~-~ 

4110 176,00 176,00 100,00% 0,00% Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 
~ ~-~ 

4120 25,00 25,00 100,00% 0,00% Sk{adki na Fundusz Pracy 

4210 3813,00 3800,00 99,66% 0,02% Zakup urn wyborczych 

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 100,00% 0,00% 
~-~ 

75212 Pozosta{e wydatki obronne 400,00 400,00 100,00% 0,00% 
~-~ 

WYUdU\1 szkoler i 
4170 400,00 400,00 100,00% 0,00% 

obronnosci 

754 
Bezpieczenstwo publiczne i 

201 700,00 175268,56 86,90% 0,79%ochrona przeciwpozarowa 
-~~ ~ f----~ ~~~ ~-~ 

75404 Komendy Wojew6dzkie Policji 7000,00 6288,75 89,84% 0,03% 

6170 7000,00 6288,75 89,84% 0,03% 
Dotacja dla Komendy Powiatowej 
Policji w Pfonsku 

'-  -~ ---  ~-~ ~-~ ~-~ 

75410 
Komendy Wojew6dzkie Panstwowej 

10000,00 10000,00 100,00% 0,05%
Strazy Pozarnej 

~-~ 

6170 10000,00 10000,00 100,00% 0,05% 
Dotacja dla Panstwowej Strazy 
Potarnej w Pfonsku 

, 
75412 Ochotnicze straze pozarne 180700,00 157979,81 87,43% 0,71% 

3030 24800,00 23301,00 93,96% 0,10% 
Ekwiwalenty dla strazak6w za udziaf 
w Ji 

4110 2000,00 928,32 46,42% 0,00% Skfadki na ubezpieczenie spofeczne 
'---~ ~-~ 

4120 700,00 132,36 18,91% 0,00% Skfadki na Fundusz Pracy 
~-~ -~ 

4170 34500,00 34200,00 99,13% 0,15% Umowy zlecenia kierowc6w 
~-~ 

4210 
~~~ ~ 

56700,00 48794,21 86,06% 0,22% Zakup materiafow i wyposazenia 
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-~~~ ,-------~~~ ~-~ 

4260 17000,00 15862,31 93,31% 0,07% Zakup energii 
~-

4270 3000,00 1 726,00 57,53% 0,01% Zakup ustug remontowych 
~~~- ~~ 

Zakup ustug pozostalych (przeglqdy 
4300 20000,00 16679,11 83,40% 0,08% samochodow i sprzEiltu, badania 

profilaktyczne, szkolenia itp) 
-~ 

4430 11 000,00 7131,50 64,83% 0,03% 
Rozne oplaty i skladki (skladki na 
ubezpieczenia 

6060 11 000,00 9225,00 83,86% 0,04% Zakup samochodu pozarniczego 
-~ 

~-~ 

~-

75421 
Zarzqdzanie kryzysowe 

4000,00 1 000,00 25,00% 0,00% 

, Pomoc dla Powiatu Plonskiego na 
przeprowadzenie procedury 
przetargowej w zwiqzku z realizacjq 

2710 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00% projektu "System wczesnego 
ostrzegania przed zjawiskami 
katastrofalnymi w Powiecie 
ptonskim" 

~-~ ~-~ -~ ~-~ 

4300 3000,00 0,00 0,00% 0,00% Zakup uslug pozostatych 
~~--~~-~ 

~-~ ~-~ ~-~ 

757 ObsJuga dJugu publicznego 35000,00 34670,97 99,06% 0,16% 

L-~~ ~~ --- --- ~~ 

Obsluga papierow wartosciowych, 
75702 kredytow i pozyczek jednostek 35000,00 34670,97 99,06% 0,16% 

'-----
samorzqdu terytorialnego 

8110 35000,00 34670,97 99,06% 0,16% Odsetki od kredytu i pozyczki 
- ~-~ i~~· 

758 R6zne rozliczenia 39700,00 0,00 0,00% 0,00%. 
75818 Rezerwy ogolne i celowe 39700,00 0,00 0,00% 0,00% 

-~ 

4810 39700,00 0,00 0,00% 0,00% Rezerwy ogolne i celowe 
~~. 

-~ ---

801 Oswiata i wychowanie 7252203,00 7066019,93 97,43% 31,83%
- ---

80101 Szkoly podstawowe 3517302,51 3482235,40 99,00% 15,69% 
~-~ 
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--- -----~---

3020 132156,92 131 312,46 99,36% 0,59% Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 
--  -- 

4010 2205780,03 2199988,50 99,74% 9,91% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 

~--

4040 184579,61 178952,91 96,95% 0,81% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

4110 423003,46 418234,66 98,87% 1,88% Sktadki na ubezpieczenia spofeczne 
-----  ----- 

4120 49831,49 44387,91 89,08% 0,20% Sktadki na Fundusz Pracy 
-, ---- 

4170 1 500,00 200,00 13,33% 0,00% Wynagrodzenia bezosobowe 
4210 109954,59 109940,21

-- 
99,99% 0,50% Zakup materiat6w i wyposaienia 

4240 60650,51 60056,14 99,02% 0,27% Zakup pomocy dydaktycznych i 
ksiqzek 

4260 
f----

148989,84 143948,17 96,62% 0,65% Zakup energii I 
4270 9155,17 8807,68 96,20% 0,04% Zakup ustug remontowych 

-- 

4280 1 960,00 1 430,00 72,96% 0,01% Zakup ustug zdrowotnych 
------  ----- 

4300 45301,70 43495,70 96,01 % 0,20% Zakup usfug pozostatych 
I 

4360 8142,91 6038,03 74,15% 0,03% Optaty z tytutu telefonii kom6rkowej i 

f-  -~ --  ' --- 

stacjonarnej I 

4410 1475,28 619,03 41,96% 0,00% Podr6ze stuzbowe krajowe 
---,~ --- 

4430 3874,00 3874,00 100,00% 0,02% R6i.ne optaty i sktadki 
f----

4440 128434,00 128434,00 100,00% 0,58% Odpisy na ZFSS 
r----- 

4700 2516,00 2516,00 100,00% 0,01% Szkolenia pracownik6w 

80103 
Oddziaty przedszkolne w szkotach 

197670,94 162352,63 82,13% 0,73%
podstawowych 
-- 

3020 11107,20 10700,55 96,34% 0,05% Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 
f--- 

4010 117807,67 91 613,95 77,77% 0,41% Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 

----- 

4040 6073,93 6073,21 99,99% 0,03% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
f--  --c----

4110 20047,24 18327,86 91,42% 0,08% Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 
--  ,- --  -- 
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-~~ ~~,-----~~~ ~-~ ~~~- ~ 

Skfadki na Fundusz Pracy 
, 

4120 2872,13 2447,03 85,20% 0,01% 
-~~ ~~~~~~ f----~~ ~ ~-~~ ~-~~~ ~~. ~~- ~~~~ 

4210 5 064,53 5 064,53 100,00% 0,02% Zakup materiaf6w i >Ny "Iia 
.~-~ 

4240 972,24 972,24 100,00% 0,00% 
Zakup pomocy dydaktycznych i 
ksiqzek 

I 
I 

Refundacja udzielonej dotacji za 
dzieci ucz~szczajqce z terenu 

4330 26526,00 19953,26 75,22% 0,09% naszej gminy do przedszkoli i 
punkt6w przedszkolnych na terenie 
innych gmin 

~~- -~~ ~~~~~~- -~~~ 

I 

4440 7200,00 7200,00 100,00% 0,03% Odpisy na ZFSS 

80104 Przedszkola 851 895,62 759231,21 89,12% 3,42% 
- I-~~ 

! 

3020 
21 260,61 21 260,61 

100,00% 0,10% Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 

4010 86,19% 1,45% 
Wynagrodzenia osobowe 

373200,00 321 658,56 pracownik6w 
~-~~ 

4040 27556,37 2L~56,37 100,00% 0,12% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
-----  ~~~. ---- 

4110 75432,00 61413,86 81,42% 0,28% Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 

4120 6569,14 6569,14 100,00% 0,03% Skfadki na Fundusz Pracy 
~ - ---

4210 30395,96 30395,96 100,00% 0,14% Zakup materiaf6w i wyposazenia 
~-~- ~~~ ~ ~-~ ~,~-~ 

4220 
79500,00 79494,19 

99,99% 0,36% Zakup srodk6w zywnosci 

4240 100,00% 0,03% 
Zakup srodk6w dydaktycznych i 

7221,84 7221,84 ksiqzek 
~-~- r--~ 

4260 22440,56 2244QL56 100,00% 0,10% Z~kup energii
I-~ ~-~ ~~~- ~ 

4270 35096,89 _ 35096,89 100,00% 0,16% Za~up usfug remontowych 

4280 118,68 118,68 100,00% 0,00% Zakup usfug zdrowotnych 
-

4300 31 444,07 31444,07 100,00% 0,14% Zakup usfug pozostafych 

~~. - ---  ~~- ~~~~ ~~- ~~- ~~~- ~~~- ~~- ~~~-- ..............-.--  ...........-.--  ~~-

23 




~~ 

Refundacja udzielonej dotacji za 
dzieci UCzE?szczajqce z terenu 

4330 119760,00 92660,98 77,37% 0,42% naszej gminy do przedszkoli i 
punktow przedszkolnych na terenie 
innych gmin 

~-~ -~ -~ 

4360 399,50 399,50 100,00% 0,00% 
Opfaty za telefony stacjonarne i 
komorkowe 

'--~ 

4430 1 100,00 1 100,00 100,00% 0,00% Rozne opfaty i skiadki 
-~ --~ f- --~ 

4440 
20400,00 20400,00 

100,00% 0,09% Odpisy na ZFSS 
~-~ -

80110 Gimnazja 1 379893,50 1371025,19 99,36% 6,18% 
-~ 

3020 74150,08 74150,08 100,00% 0,33% Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 
- -

4010 897600,82 888761,97 99,02% 4,00% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownikow 
--~ 

4040 73099,19 73099,19 100,00% 0,33% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
~~-

4110 170407,93 170407,93 100,00% 0,77% Skiadki na ubezpieczenia spoteczne 

4120 22063,12 22063,12 100,00% 0,10% Skiadki na Fundusz Pracy 

4210 7477,47 7476,70 99,99% 0,03% Zakup materiafow i wyposazenia 

4240 16026,25 15997,56 99,82% 0,07% 
Zakup srodkow dydaktycznych i 
ksiqzek 

4260 59609,95 ! 59609,95 100,00% 0,27% Zakup energii 
-~-

4280 240,00 240,00 100,00% 0,00% Zakup USfUg zdrowotnych 
-~ 

4300 5830,81 5830,81 100,00% 0,03% Zakup USfUg pozostaiych 
~- r--~-~ - ~-~ ~-~ -~ --  -

4360 999,88 999,88 100,00% 0,00% 
Opiaty za telefony stacjonarne i 
komorkowe 

- 

4410 88,00 88,00 100,00% 0,00% Pod raze stuzbowe krajowe 
- - 

4440 52300,00 52300,00 100,00% 0,24% ()dpisy na ZFSS 
!---- ~-~ 

80113 Dow()zenie uczniowdo sz:kot ___ 450900,00 439165,83 _ 97,400/0 1,98%
'-  -  .. -~ ~-~ .......-.-  ........-  --~ .........-.
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--- -- , 

4300 450900,00 439 165,83 97,40% 1,98% Koszty dowozenia uczni6w do szk6t I 
c-

80146 
Doksztatcanie i doskonalenie 

13760,40 12632,40 91,80% 0,06% 
Inauczycieli

c----
4210 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00% Zakup materiat6w i wyposazenia i 

4300 6000,00 5800,00 96,67% 0,03% Zakup ustug pozostafych 
, 

----  --

441O 1 830,40 1 450,70 79,26% 0,01% Podr6ze stuzbowe krajowe I 
- 

470O 4930,00 4381,70 88,88% 0,02% Szkoienia fJl dl.-UWIIli'\OW 
--  ---  ---  - -- 

80148 Stof6wki szkolne 412039,93 411 572,11 99,89% 1,85% 
f-- 

4010 230446,77 230446,77 100,00% 1,04% 
Wynagrodzenia osobowe 

c---- --- --------  ---- 
pracownik6w 

4040 12068,29 12068,29
f-

100,00% 0,05% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

4110 32697,49 32697,49 100,00% 0,15% Skfadki na ubezpieczenia spoteczne 
----  c _____ 

4120 1 332,67 1 332,67 100,00% 0,01% Skfadki na Fundusz Pracy 

4210 3811,83 3 811,83 100,00% 0,02% Zakup materiaf6w i wyposazenia 
-

4220 73900,00 73432,18 99,37% 0,33% Zakup srodk6w zywnosci 
~ ---  -

4260 40994,72 40994,72 100,00% 0,18% Zakup energii 
f---  -- - - 

4280 200,00 200,00 100,00% 0,00% Zakup USfUg zdrowotnych 
--  -  -- 

4300 7506,87 7506,87 100,00% 0,03% Zakup ustug pozostafych 

- --- -  -

4360 381,29 381,29 100,00% 0,00% 
Optaty za telefony stacjonarne i 
kom6rkowe 

4430 1 100,00 1 100,00 100,00% 0,00% R6zne opfaty i sktadki 
--  -

4440 7600,00 7600,00 100,00% 0,03% Odpisy na ZFSS 
- 
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I 
~-~ 

Realizacja zadan wymagajqcych 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci w 

80149 przedszkolach, oddziafach 22832,00 22832,00 100,00% 0,10% 
przedszkolnych w szkofach 
podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego 

- ~-~ 

3020 461,68 461,68 100,00% 0,00% Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 
-~ -

4010 18019,07 18019,07 100,00% 0,08% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownikow 

-~ ~--
~-~ ~-~ -~ 

4110 3158,22 3158,22 100,00% 0,01% Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 

-

4120 433,01 433,01 100,00% 0,00% Skfadki na Fundusz Pracy 

I 

4210 155,76 155,76 100,00% 0,00% Zakup materiaf6w i wyposazenia 
r---~~-~ ~~ ~-~ -  ~-~ 

4240 33,90 33,90 100,00% 0,00% 
Zakup srodk6w dydaktycznych i 
ksiqzek 

r~ ~-~ -

4260 443,80 443,80 100,00% 0,00% Zakup energii 

4280 1,32 1,32 100,00% 0,00% Zakup usfug zdrowotnych 

4300 120,28 120,28 100,00% 0,00% Zakup usfug pozostafych 

4360 4,96 4,96 100,00% 0,00% 
Opfaty za telefony stacjonarne i 
komorkowe 

'--~ - 
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Realizacja zadaJ'l wymagajqcych 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i 
mtodziezy w szkotach 

80150 podstawowych, gimnazjach, liceach 372 608,10 372013,83 99,84% 1,68% 
ogolnoksztakqcych, liceach 
profilowanych i szkotach 
zawodowych oraz szkofach 
artystycznych 

3020 17616,19 17616,19 100,00% 0,08% Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 
c ____ f-- ---

4010 258294,40 258294,40 100,00% 1,16% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownikow 

--  -  ---

4040 5626,00 5626,00 100,00% 0,03% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
--- 

4110 45890,83 45890,83 100,00% 0,21% Sktadki na ubezpieczenia spofeczne 
---  ---  --- 

4120 6478,95 6478,95 100,00% 0,03% Sktadki na Fundusz Pracy 
'------

4210 8816,02 8810,05 99,93% 0,04% Zakup materiafow i wyposazenia 
----- 

4240 14565,25 13976,95 95,96% 0,06% 
Zakup srodkow dydaktycznych i 
ksiqzek 

-----  -  --  --  --  -- 

4260 3649,95 3649,95 100,00% 0,02% Zakup energii 
---  --- 

4270 68,76 68,76 100,00% 0,00% Zakup ustug remontowych 
f-- -- -----  ---  --- 

4300 1 598,73 1 598,73 100,00% 0,01% Zakup ustug pozostatych 
!---  c---

4360 883,02 883,02 100,00% 0,00% 
Optaty za telefony stacjonarne i 
komorkowe 

---  - --- 

4440 9 120,00 9 120,00 100,00% 0,04% Odpisy na ZFSS L _______ -  -  -------- 

80195 Pozostafa dziafalnosc 33300,00 32959,33 98,98% 0,15% 
~- ----  --  -- 
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- ---

Wynagrodzenia z tytulu um6w 4170 500,00 280,00 56,00% 0,00% 
zlecer'l

1--

4210 1 000,00 879,33 87,93% 0,00% Zakup materiat6w i wyposazenia 
1-- -  ---

Odpisy na ZFSS (emeryci) 4440 31 800,00 31 800,00 100,00% 0,14%
1--- ~----

851 Ochrona zdrowia 90180,14 74306,47 82,40% 0,33% 
--  --  ---- -----

85153 Zwalczanie narkomanii 7195,00 4215,00 58,58% 0,02% 

1---

Materialy zakupione w zwiqzku z 
4210 1 370,00 720,00 52,55% 0,00% realizacjq programu 

przeciwdzialania narkomanii 

4300 5825,00 3495,00 60,00% 0,02% 
Zakup usfug pozostatych ( koncerty 
edukacyjne) 

f---- '--- -- -- 

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 82985,14 70091,47 84,46% 0,32% 
-----  -- 

411O 3095,00 3094,19 99,97% 0,01% Skladki na ubezpieczenie spoleczne 
1--- --  1--------  -------  --

412O 441,00 441,00 100,00% 0,00% Skfadki na Fundusz Pracy 

- ---

Wynagrodzenia czlonk6w komisji i 

4170 26000,00 24500,00 94,23% 0,11% 
prowadzenie punktu informacyjno 
konsultacyjnego w zakresie pomocy 
psychologicznej i terapeutycznej 

---

Materiaty zakupione w zwiqzku z 
4210 24674,14 16853,77 68,31% 0,08% realizacjq programu 

przeciwdzialania alkoholizmowi 

- --

Zakup usfug w zwiqzku z realizacjq 

4300 26380,00 23209,94 87,98% 0,10% 
programu przeciwdziatania 
alkoholizmowi (wypoczynek letni dla 
dzieci, spektakle itp.) 
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------ ---  -- 

461O 2395,00 1 992,57 83,20% 0,01% Optaty za skierowanie na 
przymusowe leczenie 

----- 

852 Pomoc spoteczna 7163190,00 7158435,15 99,93% 32,25% 
--- 

85205 
Zadania w zakresie przeciwdzia+ania 

300,00 53,76 17,92% 0,00%
przemocy w rodzinie 

4210 300,00 53,76 17,92% 0,00% 
Zakup materia+ow i wyposazenia 
(materia+y biurowe) 

-  -- 

85206 Wspieranie rodziny 104936,80 104895,21 99,96% 0,47% 

4010 33400,00 33400,00 100,00% 0,15% 
Wynagrodzenia osobowe asystenta 
rodziny 

4040 2293,87 2293,87 100,00% 0,01% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
--  -- - 

411O 6447,00 6446,31 99,99% 0,03% Sk+adki na ubezpieczenie spoteczne . 

4120 875,00 874,56 99,95% 0,00% S~+adki na Fundusz Pracy 

Delegacje, rycza+t za uzywanie 
4410 2710,00 2670,48 98,54% 0,01% wtasnego samochodu do celow 

s+uzbowych 
----  ---  ---  ---  ----

Odptatnost za pobyt dziecka w 
4430 57807,00 57806,06 100,00% 0,26% placowce opiekunczo 

wychowawczej 
---  ------  ---  ---  .

4440 1 093,93 1 093,93 100,00% 0,00% Odpis na ZFSS 

4700 310,00 310,00 100,00% 0,00% Szkolenia pracownikow 

f--  -  ----- 

85211 SWiadczenia wychowawcze 3652245,00 3652241,60 100,00% 16,45% 
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-- --

311O 3580635,10 3580631,70 100,00% 16,13% Swiadczenia wychowawcze 
Program Rodzina 500 Plus 

4010 48 100,00 48100,00 100,00% 0,22% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownikow 

- 

4110 8686,86 8686,86 100,00% 0,04% Sktadki na ubezpieczenie spoteczne 

~-- - 

4120 972,74 972,74 100,00% 0,00% Sktadki na Fundusz Pracy 

--- 

4170 500,00 500,00 100,00% 0,00% 
Wynagrodzenia z tytutu um6w 
zlece,; 

--- 

421O 9057,61 9057,61 100,00% 0,04% Zakup materiat6w i wyposazenia 

r  --

4300 3004,69 3004,69 100,00% 0,01% Zakup ustug 

I--  ~----- -- L _____ 
- 

470O 1 288,00 1 288,00 100,00% 0,01% Szkolenia pracownik6w 

--- 
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--  ---

Swiadczenia rodzinne, fundusz 

85212 
alimentacyjny oraz sktadki na 

2422372,00 2442308,97 100,82% 11,00%ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia spotecznego 

~- --- f----

3110 2289688,79 2289685,79 100,00% 10,32% Swiadczenia spoteczne 
---- 

4010 46577,00 46577,00 100,00% 0,21% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 

4040 3109,67 3109,67 100,00% 0,01% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
----  ---

4110 76503,22 76443,20 99,92% 0,34% Sktadki na ubezpieczenie spoieczne i 
--- 

4120 1 217,32 1 217,31 100,00% 0,01% Sktadki na Fundusz Pracy 
- 

4210 919,51 919,51 100,00% 0,00% Zakup materiat6w i wyposazenia 
--- 

4300 1 973,55 1 973,55 100,00% 0,01% 
Zakup ustug pozostatych (ustugi 
pocztowe, licencja programu) 

4440 1 093,93 1 093,93 100,00% 0,00% Odpisy na ZFSS 
c----- -  -- -- 

4610 16,01 16,01 100,00% 0,00% Koszty post~powania komorniczego 

1-- ---

4700 1 273,00 1 273,00 100,00% 0,01% Szkolenia pracownik6w 

f----

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne 
optacane za osoby pobierajqce 

85213 niekt6re swiadczenia z pomocy 31105,00 30701,36 98,70% 0,14% 
spotecznej oraz niekt6re 
swiadczenia rodzinne 

-- 
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..~ -----

Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne 
4130 31 105,00 30701,36 98,70% 0,14% za osoby pobierajqce zasitki state i 

swiadczenia piel~gnaeyjne 
!-- ---

ZasHki i pomoe w naturze oraz 
85214 sktadki na ubezpieczenia 147736,00 147461,51 99,81% 0,66% 

emerytalne i rentowe ,_. - _. 

3110 147736,00 147461,51 99,81% 0,66% 
Swiadczenia spoteezne (zasHki 
okresowe i eelowe ) 

f--

85216 ZasHki state 207 159,00 206547,37 99,70% 0,93% 

3110 207159,00 206547,37 99,70% 0,93% 
Swiadezenia spoteczne (zasitki 

-- --~ --
state) 

85219 Osrodki pomocy spoteeznej 364984,90 361 971,19 99,17% 1,63% 
I 

3020 143,00 134,19 93,84% 0,00% Wydatki na srodki BHP 
I 

---- ---

4010 251 323,60 251 323,60 100,00% 1,13% 
Wynagrodzenia osobowe 
praeownik6w 

4040 17937,15 17937,15 100,00% 0,08% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
L-...... _ -_.--- ---

411O 48630,00 48628,42 100,00% 0,22% Sktadki na ubezpieczenie spoteczne 
i--. --- _.------ . -

I 

4120 5604,00 5599,14 99,91% 0,03% Sktadki na Fundusz Praey 

c---- --- --------

4170 3600,00 3600,00 100,00% 0,02% 
Wynagrodzenia z tytutu umowy 
zlecenia 

!----- ._.-- -- _.--

4210 14142,00 13485,89 95,36% 0,06% Zakup materiat6w i wyposazenia 
- _ .. -- -- -- -

4300 10479,54 8150,91 . 77,78% 0,04% Zakup ustug pozostatyeh 
f- -- --

4360 750,00 739,38 98,58% 0,00% 
Optaty za telefony staejonarne i 
kom6rkowe 

-- -- -

4410 225,00 221,90 98,62% 0,00% Podr6ze stuzbowe krajowe 
--~. -- - --r--. - --r-.- -

4430 2657,00 2657,00 100,00% 0,01% R6zne optaty i sktadki 
L-...._.. 



.--- ---- 

4440 6016,61 6016,61 100,00% 0,03% Odpisy na ZFSS 
- 

4700 3477,00 3477,00 100,00% 0,02% Szkolen ia pracownik6w 
-- 

85228 
Ustugi opiekuncze i specjalistyczne 

37949,35 37947,42 99,99% 0,17%
ustugi opiekurlcze - 

4010 29543,00 29541,48 99,99% 0,13% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 

4040 1 706,42 1 706,42 100,00% 0,01% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
-  ~- -c---------- -- 

4110 5606,00 5605,59 99,99% 0,03% Sktadki n ubezpieczenia spoteczne 
t---

Odpis na ZFSS 4440 1 093,93 1 093,93 100,00% 0,00%
f---  --  --  --- 

85295 Pozostata dziatalnosc 194401,95 194306,76 99,95% 0,88% 

-----

Swiadczenia spoteczne ( 
3110 93494,00 93490,50 100,00% 0,42% dozywianie uczni6w, dodatek do 

swiadczen pielEilgnacyjnych) 
---

Zakup materiat6w i wyposazenia 
4210 427,00 343,04 80,34% 0,00% (koszty zwiqzane z realizacjq karty 

duzej rodzimy) , 

- -------

Odptatnosc za pobyt pensjonariuszy -
4330 100480,95 100473,22 99,99% 0,45% 

w Domach PUllluvy Spolecznej
--1-----

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 209349,00 203077,63 97,00% 0,91% 
- f-- ------ 

85401 Swietlice szkolne 111 073,00 111 073,00 100,00% 0,50% 
--  ~~- ---  , 

3020 4391,37 4391,37 100,00% 0,02% Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 
-- 

4010 81 728,18 81 728,18 100,00% 0,37% 
Wynagrodzenia osobowe 
pracownik6w 

--  -- 

4040 4003,40 4003,40 100,00% 0,02% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
--  -- 

4110 15372,11 15372,11 100,00% 0,07% Sktadki n ubezpieczenia spofeczne 
------'------  ---- 

_____ L-____ 
---  --- 
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-~~ ~ 

~-
~-~ 

I4120 562,30 562,30 100,00% 0,00% Skladki na Fundusz Pracy 
i-~~ ~~-~ ---- 

4210 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00% Zakup materia16w i wyposazenia 
I 

4240 1 135,64 1 135,64 100,00% 0,01% 
Zakup srodk6w dydaktycznych i I 

ksi~zek ! 

4440 2880,00 2880,00 100,00% 0,01% Odpis na ZFSS I 

85415 Pomoc materialna dla uczni6w 98276,00 92004,63 93,62% 0,41% 
i-~ , 

3240 93304,00 91 654,63 98,23%) 0,41% Stypendia dla uczni6w 
~-~ 

3260 4972,00 350,00 7,04% 0,00% 
Inne formy pomocy dla uczni6w 
(stypendia motywacyjne) 

----  --- 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 1481909,53 1349964,83 91,10% 6,08%srodowiska 
f---~~ - -~~ 

90001 
Gospodarka sciekowa i ochrona 

158982,00 147123,88 92,54% 0,66%
w6d 

r--~ ~~- ~-~ 

Zakup uslug pozostalych (wyw6z 

4300 157982,00 147 123,88 93,13% 0,66% 
nieczystosci z przydomowych 
oczyszczalni sciek6w, konserwacja 
oczyszczalni) 

4430 1 000,00 0,00 0,00% 0,00% R6zne optaty i skladki 

90002 Gospodarka odpadami 856789,41 820921,30 95,81% 3,70% 

----

Wynagrodzenie pracownika 
4010 33020,00 33020,00 100,00% 0,15% zajmuj~cego si~ gospodark~ 

odpadami 
-~ ~~- ~-~ ~-~ ~-~ 

4110 5676,18 5676,18 100,00% 0,03% Skladki n ubezpieczenia spofeczne 

-~~-~ 
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---  --- 

4120 808,98 808,98 100,00% 0,00% Sktadki na Fundusz Pracy 
---  --- 

4210 200,00 0,00 0,00% 0,00% Zakup materiat6w i wyposazenia 
,~~ 

4300 817 084,25 781416,14 95,63% 3,52% 
Zakup ustug pozostatych (odbi6r i 
zagospodarowanie odpad6w) 

'--- 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 110000,00 105562,23 95,97% 0,48% 
'------  --  ---

Zakup ustug pozostatych ( 
4300 110000,00 105562,23 95,97% 0,48% sprzqtanie ulic ,odtawianie 

'-----
bezpanskich ps6w) 

90004 
Utrzymanie zieleni w miastach i 

31 000,00 23697,86 76,44% 0,11%
gminach J-- --  ~--

I 

4210 14000,00 9881,08 70,58% 0,04% 
Zakup materiat6w i wyposazenia 
(zakup nasadzeri) 

-- 

4260 7000,00 4536,78 64,81% 0,02% Zakup energii 
'---  ~--

4300 10000,00 9280,00 92,80% 0,04% 
Utrzymanie skwer6w i drzew w 
miej ,':" :i Sochocin 

90015 Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g 295938,12 238944,79 80,74% 1,08% 
-~~~-- ---  --- 

4260 150000,00 114233,80 76,16% 0,51% Zakup energii 
i--~- ~~~- ~~- -~--

4270 100000,00 86610,96 86,61% 0,39% 
Zakup ustug remontowych 
(konserwacja oswietlenia ulicznego) 

0--

Zakup ustug pozostatych (montaz 
4300 45938,12 38100,03 82,94% 0,17% dodatkowych punkt6w 

oswietleniowych) 
-~- ----

Wptywy i wydatki zwiqzane z 
90019 gromadzeniem srodk6w z optat i kar 29200,00 13714,77 46,97% 0,06% 

za korzystanie ze srodowiska 
~--- -~-
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,------~ 

4210 1 000,00 987,37 98,74% 0,00% Zakup materiat6w (worki na smieci) 

! 
Zakup usfug pozostafych (Iikwidacja 

4300 24000,00 8600,40 35,84% 0,04% 
dzikich wysypisk, analiza raportu 
srodowiskowego, ekspertyza 
warunk6watmosferycznych) 

t------~ 

4430 4200,00 4127,00 98,26% 0,02% Optaty za korzystanie ze srodowiska 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 537431,04 533634,21 99,29% 2,40%
narodowego 

92109 
Oomy i osrodki kultury, swietlice i 

390431,04 388435,62 99,49% 1,75%
kluby 

-

I 

2480 370000,00 370000,00 100,00% 1,67% Ootacja podmiotowa z budzetu dla 
samorzqdowej instytucji kultury 

--~ 

Zakup materiaf6w i wyposazen ia 

4210 15464,78 15294,09 98,90% 0,07% 
( zakup oleju opafowego i 
wyposazenia do swietlicy w 
Kofozfilbiu) 

4260 2500,00 1 631,64 65,27% 0,01% 
Zakup energii (energia elektryczna, 
woda) 

'----~ f------~ --~ 

Zakup ustug pozostatych ( doz6r 
4300 2466,26 1 509,89 61,22% 0,01% swietlicy w Kotozfilbiu, wyw6z 

nieczystosci ) 

'---~ 
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·.~- ---_.---- 

I 

92116 Biblioteki 130000,00 130000,00 100,00% 0,59% 

2480 130000,00 130000,00 100,00% 0,59% Dotacja podmiotowa z budzetu dla • 
samorzqdowej instytucji kultury 

92120 Ochrona zabytk6w i opieka nad 
15000,00 14998,59 99,99% 0,07% 

~.--_. 
zabytkami 

----  • 

4300 15000,00 14998,59 99,99% 0,07% 
Koszt prac wykonanych w alei 
zabytkowej w Niewikli 

92195 Pozostafa dziafalnosc 2000,00 200,00 10,00% 0,00% 

Zakup materiaf6w i wyposazenia 

4210 2000,00 200,00 10,00% 0,00% 
(zakup wiqzanek, zniczy na 
okolicznosc obchod6w swiqt 
panstwowych) 

~-. --- -_. 

926 Kultura fizyczna i sport 127411,30 123225,26 96,71% 0,56% 
_.. --  f--.. --

92601 Obiekty sportowe 45220,00 45211,26 99,98% 0,20% 
--  --~ --- 

4260 21 550,00 21 548,86 99,99% 0,10% Optaty za zuzycie wody 
.

4270 6810,00 6805,70 99,94% 0,03% Remont tawek 
-  -_.- 

4300 16860,00 16856,70 99,98% 0,08% 
Zakup usfug ( utrzymanie w 
nalezytym stanie pfyty stadionu) 

----  --  ----  --  --  -- 

92605 
Zadania w zakresie kultury fizycznej 

60000,00 60000,00 100,00% 0,27%
i sportu 

~. --  --  -- 

2820 60000,00 60000,00 100,00% 0,27% Dotacja dla GKS WKRA 
.-~- -  ~.. 

92695 Pozostata dziafalnosc 22191,30 18014,00 81,18% 0,08% 

4210 10747,19 6575,00 61,18% 0,03% 
Wydatki realizowane w ramach 
funduszu sofeckiego (place zabaw) 
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---

f--- 

6060 

---------  - 

RAZEM 

11 444,11 

23 034 020,31 

11439,00 

22197 
148,52 

99,96% 

----

96,37% 

Wydatki realizowane w ramach 
0,05% funduszu soteckiego (sHownia 

zewnl7trzna) 

100,00% 
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12. Dochody wedlug grup 

(w Zf) 
% i 

Wykonanie za wykonania Struktura 
Wyszczegolnienie Plan 2016 roku 2016 rok (3:2) wykonania 

1 2 3 4 5 
1.dochody wtasne ogotem : 6988404 6970243 99,74% 31,67% • 

·wtym: 

a) dochody realizowane przez 
: 

: 

gmin~ oraz urz~dy skarbowe 3900 479 3810957 99,75% 17,31% 

b) udziafY we wpfywach z 
podatku dochodowego ad 

i os6b fizycznych oraz z 
I podatku dochodowego ad 
os6b prawnych § 0010 i 0020 3097925. 3159286 101,98% 14,35% 

! 

•c) dotacje z budzet6w innych 
i jednostek samorzqdu 

0,00% Iterytorialnego § 6300 0,00. 0,00 0,00% 

2.subwencja ogolna 7618808 7618808 100,00% 34,61% I 

•3.dotacje celowe otrzymane : 
33,72% I:z budzetu panstwa 7425383 7423286. 99,97% 

wtym: 

a) na realizacj~ zadari z 
zakresu administracji 

: rzqdowej i innych zadan 
zleconych ustawami § 2010 6587357 6586226 99,98% 29,92% . 

~) na realizacj~ wlasnych 
zadan biezqcych gmin § 2030 

2040 : 825026 824060 99,88% 3,74% 
: c) na realizacj~ zadari z 
i zakresu administracji 

I. rzqdowej wykonywanych na 
I podstawie porozumien § 

13000 I 100,00% • 2020 13000 0,06% 

d) dotacje celowe w ramach 
program6w finansowanych z 
udziatem srodk6w unijnych § 

0,00% I 0,00% I2007 i § 2009 0,00 000 

I 

4.srodki na dofinansowanie 

0,00% I 
wtasnych inwestycji gmin 
§ 6630 § 6207 189824. 0,00 • 0,00% 

Razem 22222419 : 22012337 99,05% 100,00% I 

wtym: 
biezqce 

22026410 22006152 99,91 % . 99,97% : 
i majqtkowe 

0,03% I196009 6185 3,16% 
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3.Wykonanie zaplanowanych dochod6w z podatk6w 

3.1. Realizacja ustalonych naleznosci podatkowych 

Naleznosci 
(saldo 

pocz"tkowe Wykonani % 

I Wyszczeg61nienie 
Plan 2016 + przypisy ~ . eza 2016. wykonania 

roku odpisy) rok I planu (4:2) 

1 i 2 3 4 5 

Podatek od I 
nieruchomosci § 31 ! 1 788995 1 852344 1 815548 101,48% 

Podatek rolny § 32 322021 293439 288501 89,59% 

Podatek lesny § 33 • 118790 124783 122116 102,80% 
Podatek ad 
srodk6w 
transportowych § 

I34 195651 • 210754 195652 100,00% 

% 
naleznosci 
do planu 

(3:2) 

6 

103,54% 

91,12% 

105,05% 

107,72% 

I 

I 
(zD i 

% 
wykonani 

e 
naleznosc 

i(4:3) 

7 

98,01% . 

98,32% 

97,86% 

92,83% 

40 




2. Wydatki wedfug grup 
Wyszczegolnienie Plan 2016 roku Wykonanie 2016 roku % 

wtym: wtym: wykonania 
2016 rok 
ogofem 

Ogofem Wfasne Zlecone porozumienia Ogofem Wfasne Zlecone porozumienia (6:2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) wydatki biez"ce 21 710032 15109675 6587357 13000 20971890 14372664 6586226 13000 96,60% i 
I 

wtym: 

dotaeje dla samorzqdowyeh 
instytueji kultury, dziat 921 500 000 500 000 0,00 0,00 500 000 500000 0,00 0,00 100,00% 

dotaeje eel owe na pomoe 
finansowq udzielana miedzy 
jednostkami samorzqdu 

100,00% i~l)Itorialnego 51 000 51 000 0,00 0,00 51 000 51 000 0,00 0,00 
dotaeje eelowe z budzetu dla 
stowarzyszen § 2820 60000 60000 0,00 0,00 60000 60 000 0,00 0,00 100,00% 

b) wydatki majqtkowe 1 323988 1323988 0,00 0,00 1225258 1225258 0,00 0,00 92,62% 
wtym: 

dotaeje eelowe na pomoe 
finansowq udzielana miedzy 
jednostkami samorzqdu 
terytorialnego 31 372 31372 0,00 0,00 24178 24178 0,00 0,00 77,07% 
Wptaty na panstwowy fundusz 
eelowy dla PSP i WojewOdzki 
fundusz wspareia Polieji na 
inwestycje i zakupy inwestyeyjne 17 000 17 000 0,00 0,00 16289 16289 0,00 0,00 100,00% 

wydatki inwestY_9'jne 1219172 1219172 0,00 0,00 1130127 1 130127 0,00 0,00 92,70% 

zakupy inwestycyjne 56444 56444 0,00 0,00 54664 54664 0,00 0,00 96,85% 

Og6tem wydatki 23034020 16433663 6587357 13000 22197149 15597923 6586226 13000 96,37% 
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III. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego rachunku dochod6w wlasnych 

jednostek budzetowych 

IV. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego rachunku 
dochod6w wlasn Ich jednostek budi:etowych 

przychody 
I 

wydatki 

I 

! Nazwa jednostki Dziat Rozdziat 
plan na 2016 

rok 
wykonanie 

za 2016 rok 
% 

wykonania 
plan na 2016 

rok 
wykonanie 

za 2016 rok 

: % 
wykonani 

a 

Publiczny Zesp6t 
I Szk6t i Przedszkoli 
Samorzqdowych w 
Sochocinie 854 107988,49 89,99% 120 000,00 107988,49 89,99%85495 ! 120 000,00 

- stan srodk6w obrotowych na poczqtek roku - Oz~ 


- stan srodk6w obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 0 z~ 


- planowany stan srodk6w obrotowych na koniec roku - Oz~ 

IV. Analiza sprawozdania 0 zbiorczym wykonaniu budzetu gminy. 

1. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego 

2. Przychody budzetu 

wtym: 

- wolne srodki 

- kredyt d+ugoterminowy 

3. Rozchody budzetu 

wtym: 

- sp~ata kredytu 

- sp+ata pozyczki 

4. Stan niesp+aconej pozyczki (d+ugoterminowej) 

5. Stan niesptaconego kredytu (dtugoterminowego) 

-184 811,26 z+ 

1 034 649,43 z~ 


482 270,43 z+ 
552 379,00 z+ 

223 048,00 zt 

125000,OOzt 

98048,00 zt 

593 645,00 zt 

927 379,00 z~ 
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6. Skutki udzielonych przez gmin~: 


- zwolnien 275 354,38 zt, zgodnie z podj~tymi Uchwa{ami Rady Gminy. 


- obnizenia gornych stawek podatkow 380441,27 zt,zgodnie z podj~tymi 


Uchwa{ami Rady Gminy. 


- umorzenia zaleg{osci podatkowych 14027,60 zt, 


tqczne skutki z powyzszych tytu{ow wynoszq 669 823,25 z{, co stanowi 3,01 % 

planowanych dochodow ogo{em . 
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OBJASNIENIA 

do sprawozdania z wykonania budzetu grniny Soehoein za 2016 rok 

Uehwalony 18 grudnia 2015 roku pierwotny budzet grniny Soehocin na 2016 rok 

po stronie doehod6w zarnykal siy kwot'l 16835 640,79 zl, po stronie wydatk6w 

17388 019,79 zl. 

Pierwotnie zaplanowano defieyt budzetu w kwocie 552 379 zl 

Na splaty zadluzenia ( rozehody budzetu ) zaplanowano 223 048 z1. 

L'lezne przyehody budzetu zaplanowano na kwoty 775 427,00 z1. po zrnianaeh 1 034649,43 

z1. Po dokonanyeh zrnianach uehwaly budzetowej wprowadzono defieyt w wysokosci 

811 601,4 3 z1. 

W budzecie przewidziano dotaeje podrniotowe dla sarnorz'ldowych instytueji kultury 

w kwoeie 500 000 zl. Nie dokonywano zrnian 

Pierwotny planowany stan zadluzenia na dzien 31.12.2016 roku wynosil 1 744072 zl 

po zrnianaeh 1 521 024 z1. 

Plan doehod6w raehunku doehod6w wlasnyeh oraz wydatk6w nirni finansowanyeh 

zaplanowano pierwotnie doehody 120000 zl, wydatki 120000 z1. 

Uehwalony pierwotnie plan dochod6w budzetu zostal zwiykszony 0 32,00% 

i wyni6s1: po stronie dochod6w 22 222 418,88 z1. Pierwotny plan wydatk6w zwiykszono 

032,47% i wyni6s123 034020,31 z1. 

Doehody budzetu grniny za 2016 rok zostaly wykonane w kwocie 22012337,26 zl, tj. 

99,05% w stosunku do planu budzetu po zrnianaeh. 

Wykonanie doehod6w za 2016 rok przedstawia siy nastypuj'leo: 

1. Doehody wlasne og61ern - plan 6988404 zl, wykonanie 6970243 zl 

co stanowi 31,67 % doehod6w budzetu og61ern, w tyrn: 

a) doehody realizowane przez grniny i urzydy skarbowe plan 3 900 479 zl, 

wykonanie 3 810 957 zl tj. 99,75%, na kt6re skladaj'l siy zr6dla : 

- podatek od nieruehornosei plan 1 788 995 zl, wykonanie 1 815 548 z1. 

tj. 101,48% 


- podatek rolny plan 322 021 zl, wykonanie 288 501z1 tj. 89,59%, 


- podatek Iesny - plan 118 790 zl, wykonanie 1 116 tj. 102,80%, 
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- podatek od srodk6w transportowych - plan 195 651 zl, wykonanie 195 652 zl 

tj. 100,00%, 


- oplata skarbowa -plan 25000 zl, wykonanie 28 108 z1. tj. 112,43%, 


- oplaty za zezwolenia na sprzedaz alkoholu plan 90 180 zl, wykonanie 


90 180 zl tj. 100,00%, 

- wplywy z tytulu oplaty za odpady komunalne plan 734 370 zl, wykonanie 656 841 zl, tj. 

89,44% 

- pozostale dochody, jak: darowizny, oplata targowa, podatek od czynnosci 

cywilnoprawnych, odsetki od naleznosci, podatek od spadk6w i darowizn, inne oplaty 

pobierane na podstawie ustaw plan 625 472 zl, wykonanie 614 011 zl, tj. 107,76%. 

b) udzial we wplywach w podatku dochodowym od os6b fizycznych i w podatku 

od os6b prawnych - plan 3097925 zl, wykonanie 3 159286 zl, tj.l01,98 %, 

2. SUbwencja og6lna dla gmin - plan 7 618 808 zl, wykonanie 7 618 808 zl 

co stanowi 34,61 % w dochodach budzetu og61em w tym: 

- cZysc oswiatowa- plan 4615340 zl, wykonanie 4615340 zl, tj. 100,00 °lcl, 

- czysc wyr6wnawcza- plan 3 003 468 zl, wykonanie 3 003 468 zl, tj. 100,00%. 

3. Dotacje celowe z budzetu panstwa - plan 7 425 383 zl, wykonanie 7 423286 zl 

co stanowi 33,72 % w dochodach budzetu og61em w tym: 

a) na realizacjy zadan z zakresu administracji rZlldowej i innych zadan zleconych 

ustawami - plan 6 587357 zl, wykonanie 6 586 226 zl, tj.99,98%, 

b) na realizacjy wlasnych zadan biezllcych - plan 825 026 zl, wykonanie 

824060 z1, tj. 99,88% 

c) 	 na realizacjy zadan z zakresu administracji rZlldowej wykonywanych na 


podstawie porozumien - plan 13 000 zl, wykonanie 13 000 zl, tj. 100,00% 


4. Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin plan 189 824 z1., wykonanie 0 zl. 

Dochody og61em plan - 22222419 z1., wykonanie 22 012 337 z1., tj. 99,05%. 


Dochody biezllce - plan 22 026 410 z1., wykonanie 22 006 152 z1. tj. 99,91 %. 


Dochody majlltkowe - plan 196009 zl., wykonanie 6 185 z1. tj. 3,16%. 


Dochody uzyskane w zwi/lZku z gospodarowaniem mieniem gminnym zrealizowane zostaly 


w kwocie 10 540,46 zl. SIl to wplywy z tytulu najmu, dzierzaw oraz wieczystego 


uzytkowania grunt6w. 


Przyczynll odchylen dochod6w wykonanych do planowanych Sll przede wszystkim 


wystypujllce zaleglosci z tytulu podatk6w i oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Przyczyn'!- niskiego wykonania dochodow maj,!-tkowych byl brak wplywu do konca 2016 roku 

dotacji ze srodkow unijnych na przedsiywziycie " Przebudowa drog gminnych relacji 

Gutarzewo Podsmardzewo i Smardzewo" w wysokosci 189 824 zl. Dotacja zostala 

przekazana w 2017 r. 

Wydatki budzetu gminy w 2016 roku zostaly wykonane w kwocie 22 197 148,52 zl 

tj. 96,37% w stosunku do budzetu po zmianach. 

Wydatki biez'!-ce plan - 21 710032 zl, wykonanie 20 971 890 zl, tj. 96,60% 

Wydatki maj'!-tkowe plan 1 323988 zl, wykonanie 1 225 258z1, tj. 92,62% 

Znaczn'!- pozycjy w wydatkach budzetu gminy stanowi,!- wydatki zwi,!-zane 

z realizacj,!- zadaii oswiatowych. Realizowane s,!- w ramach dwoch dzialow klasyfikacji 

budzetowej, 801 Oswiata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. 

W uchwalonym budzecie po zmianach plan wydatkow w dziale 801 - Oswiata 

i wychowanie wynosil 7252203,00 zl, zas jego wykonanie 7066019,93 zl, co stanowi 

97,43% planu i 31,83 % ogolnych wydatkow gminy. 

Plan w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza wynosil 209349,00 zl, wykonanie 

203 077,63 zl tj.97,00% i 0,91 % ogolnych wydatkow gminy. 

L,!-cznie wydatki na oswiaty wyniosly 7 269 096,93 zl, co stanowi 32,74% wydatkow gminy. 

Wykonanie planu wydatkow w 2016 roku w dziale 801 przedstawia siy nastypuj,!-co: 

Rozdzial80101 Szkoly podstawowe, plan 3517302,51 zl, wykonanie 3482235,40 

zl- 97,43%. 

Rozdzial 80103 - Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych, plan 197 670,94 

zl, wykonanie 162352,63 zl- 82, l3%. 

Rozdzial 80104 Przedszkola, plan 851 895,62 zl, wykonanie 759 231,21 zl 

89,12%. 

Rozdzial 80110 - Gimnazja 1 379893,50 zl, wykonanie 1 371 025,19 zl 99,36%. 

Rozdzial: 80113 Dowozenie dzieci do szkol, 450 900,00 zl, wykonanie 439 165,83 zl 

97,40%. 

Rozdzial 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 13 760,40 zl, 

wykonanie 12632,40 zl - 91,80%. 

Rozdzial80148- Sto16wki szkolne plan 412039,93 zl, wykonanie 411 572,11 zl 

99,89%. 
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Rozdzial 80149 - Realizacja zadail wymagajt}cych stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 832,00 zl, wykonanie 

22 832,00 zl- 100,00%. 

Rozdzial 80150 - Realizacja zadaii wymagajt}cych stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach 
og61noksztalqcych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach 
artystycznych plan 372608,1 0 zl, wykonanie 372 013,83 zl- 99,84%. 

Rozdzial 80195 - Pozostala dzialalnos6 plan 33 300,00 zl, wykonanie 32 959,33 zl, tj. 

98,98%. 

Wykonanie planu wydatk6w w 2016 roku w dziale 854 przedstawia siy nastypujt}co : 

Rozdzial 85401 - Swietlice szkolne plan 111 073,00 zl, wykonanie 111 073,00 zl,

100,00% 

Rozdzia185415 Pomoc materialna dla uczni6w plan 98 276,00 zl, wykonanie 

92 004,63 zl- 93,62%. 

I. Na terenie gminy Sochocin funkcjonujt} nastypujt}ce plac6wki oswiatowe: 

Publiczny Zesp61 Szk61 i Przedszkoli Samorzt}dowych w Sochocinie, Szkola Podstawowa 

w Smardzewie, Szkola Podstawowa w Kolozybiu. 

W 2016 roku ( stan na 30 IX. 2016 ) w placowkach oswiatowych nauky pobieralo 599 

uczniow/dzieci, w tym 126 dzieci w oddzialach przedszkolnych, 337 w szkolach 

podstawowych i 136 w gimnazjum. 

Lt}cznie na wszystkich szczeblach edukacyjnych funkcjonowalo 37 oddzialow szkolnych, 

w tym 7 oddzialow przedszkolnych. 

W 2016 roku w placowkach oswiatowych liczba zatrudnionych pracownikow przedstawiala 

siy nastypujt}co: 

pracownicy pedagogiczni - 75 ( 68,02etatu) 

pracownicyadministracji 8 ( 6,5 etatu) 

pracownicy obslugi - 27 ( 26 etatu) 

Publiczny Zespol Szk61 i Przedszkoli Samorzt}dowych w Sochocinie obsluguje trzy placowki 

oswiatowe tj. Szkoly Podstawowt}, Publiczne Gimnazjum oraz Przedszkole SamorZtldowe. 
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W Szkole Podstawowej byro 13 oddzia16w i uczylo siy 247 uczni6w. 


W Publicznym Gimnazjum bylo 6 oddzia16w i uczylo siy 137 uczni6w . 


W Przedszkolu Samorzqdowym byly 5 oddziary, przebywalo w nich og61em 101 dzieci. 


Obowiqzek rocznego przygotowania przedszkolnego realizuje - 43 dzieci 


W Publicznym Zespole Szk61 i Przedszkoli Samorzqdowych zatrudnionych jest: 


1. 	 48 nauczycieli, ( w tym 1 nauczyciel mianowany urlop bezpratny, 1 nauczyciel 

urlop dla podratowania zdrowia). 

2. 	 6 pracownik6w administracji,( sekretarz szkory, glowny ksiygowy, 2 osoby pomoc 

administracyjna, intendentka, kierownik obiekt6w sportowych). 

3. 20 pracownik6w obslugi. (w tym 3 osoby zatrudnione w ramach robot publicznych). 

Personel pedagogiczny w przeliczeniu na etaty liczy 46,14 etatow ( w tym 1 etat nauczyciel 


mianowany urlop bezplatny, 1 nauczyciel urlop dla podratowania zdrowia), pracownicy 


obsrugi 20 etat6w oraz pracownicy administracji 5,50 etat (w tym 1 etat Intendent, 112 etat 


Kierownik Obiektow Sportowych). 


Wydatki wykonane w PZSiPS w Sochocinie za okres od stycznia do grudnia 2016 roku 


wyniosly 4830491,57 zl w tym: dzial: 801-Oswiata i wychowanie wydatki wyniosly : 


4715 077,57 zl, 


Dzial: 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wyniosly: 115414,00 zl, 


Dzial: 801 rozdzial: 80101- Szkoly Podstawowe 


Plan wydatkow w tym dziale wynosil 1 995 081,35 zl wykonanie 1 990 844,90 zl, 


Wydatki biezqce obejmujq: 


Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 618 707,40 zr w tym:( dodatkowe wynagrodzenie 


roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 122932,62 zl, oraz dodatki uzupelniajqce wraz 


z pochodnymi w kwocie - 11 458,54 zl). Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 70897,97 zl, 


odpis na ZFSS 63 340,00 zl, szkolenia pracownikow niepedagogicznych w kwocie 


1 646,00 zl . 


Pozostale wydatki biezqce stanowiq oplaty zwi'l-Zane z utrzymaniem i funkcjonowaniem 


plac6wki tj. ogrzewanie budynku, energia elektryczna oraz zuzycie wody w kwocie 


- 123 766,14 z1, uslugi telefoniczne oraz Internet - 3 055,89 zl, zakup srodkow czystosci, 


art. do biezqcych napraw, znaczki pocztowe, art. biurowo papiernicze tj. papier ksero, tusze, 


tonery, lampy, oprawy, krzesla, stoliki, dzienniki, swiadectwa, druki itp., w kwocie 

27 254,07 zl, art. dydaktyczne tj. oprogramowanie do komputerow pracowni komputerowej, 
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radiomagnetofony , mikroskopy - 8 817,70 zl, zakupiono podryczniki i cwiczenia z dotacji 

w kwocie16 243,77 zl, zakupiono ksi'lzki do biblioteki szkolnej w ramach "Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa" w kwocie - 15 000,00 zl, z rezerwy oswiatowej zakupiono 

pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajyc rewalidacyjnych z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczni6w szkoly podstawowej w kwocie 4 000,00 zl, 

konserwacja ksero, naprawa systemu alarmowego, naprawa kotla co., naprawa liter 

elewacyjnych na budynku szkoly, itp w kwocie- 6 171,17 zl. Wydatki za uslugi wywozu 

nieczystosci stalych, monitoring obiektu, aktualizacje program6w komputerowych, roczne 

przegl'ldy budynku, instalacji gazowych, uslugi informatyczne, kurierskie ,itp. w kwocie

29912,39 zl, naprawa pieca gazowego, naprawa liter elewacyjnych na budynku szkoly, itp. 

w kwocie- 13 671,54 zl , ubezpieczenie mienia - 450,00 zl delegacje pracownik6w w kwocie 

102,40 z1. 

Dzial: 801 rozdzial: 80104- Przedszkola 

Plan wydatk6w biez'lcych przedszkola wynosi- 732 135,62 zl, wykonanie -666 570,23 zl 

W tym dotacja w kwocie : 126670,00 zl wykonanie 26670,00 zl 

Wydatki biez'lce obejmuj'l: 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 417 197,93 zl, w tym:( dodatkowe wynagrodzenie 

roczne w kwocie- 27 556,37 dodatki uzupelniaj'lce wraz pochodnymi 

w kwocie 3 365,87 zl). Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 21 260,61 zl, odpis na ZFSS 

- 20400,00 zl, pozostale wydatki biez'lce stanowi'l oplaty zwi'lzane z utrzymaniem 

i funkcjonowaniem plac6wki tj. ogrzewanie budynku, energia elektryczna oraz zuzycie wody 

w kwocie 22 440,56 zl, zakup srodk6w czystosci, art. papiernicze, art. do biez'lcych napraw 

itp. w kwocie - 30395,96 zl , pozostale uslugi tj. oplata za wyw6z nieczystosci stalych, 

oplata abonamentu RTV, oplata za scieki, roczny obowi'lzkowy przegl'ld budynku 

przedszkola instalacji gazowej, placu zabaw, komin6w wentylacyjnych i spalinowych, itp. w 

kwocie 31 444,07 zl, ubezpieczenie mienia- 1 100,00 zl, zl zakup artyku16w 

zywnosciowych w celu sporz'ldzenia posilk6w dla dzieci w kwocie -79494,19 zl ( sniadanie, 

obiad, podwieczorek). Uslugi telekomunikacyjne w kwocie - 399,50 zl. Zakup pomocy 

dydaktycznych w kwocie- 7 221,84 zl, badania okresowe pracownik6w w kwocie - 118,68 z1. 

Remont placu zabaw, remont szatni przedszkola- 35 096,89 zl 

Dzial: 801 rozdzial: 80110- Gimnazja 

Plan Vvydatk6w Gimnazjum wynosi- 1 379744,75 wykonanie - 1 370877,21 zl 

Wydatki biez'lce obejmuj'l: 
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Wynagrodzenia wraz z pochodnymi -1 154332,21 zl, w tym: ( dodatkowe wynagrodzenie 

roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 87 417,56 zl, dodatki uzupelniajCj.ce wraz z 

pochodnymi w kwocie - 13 200,52 zl), dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 74 150,08 zl, 

odpis na ZFSS - 52300 zl, wydatki poniesione w zakresie swiadczen pracownik6w tj. 

badania okresowe w kwocie - 240,00 zl, wydatki poniesione na podr6ze sluzbowe krajowe w 

kwocie 88,00 zl, pozostale wydatki biezCj.ce stanowiCj. oplaty zwiCj.zane z utrzymaniem i 

funkcjonowaniem plac6wki tj. ogrzewanie budynku i energii elektrycznej oraz zuzycia wody 

w kwocie- 59 609,95 zl, zakup tuszu do drukarki, druk6w, do biezCj.cych napraw: zar6wki, itp. 

w kwocie 7328,72 zl, uslugi telekomunikacyjne w kwocie - 999,88 zl, wyw6z nieczystosci 

stalych, oplata za scieki ,oplata za bilety wyjazd uczni6w na konkursy itp. w kwocie 

5830,81 zl. Zakup pomocy dydaktycznych - 15 997,56 zl 

Dzial: 801 rozdzial: 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 

Plan wydatk6w wynosi- 11 000,00 zl , wykonanie 10 392,00 zl, kt6re przeznaczono na 

dofinansowanie doksztalcania nauczycieli: szkolenia, seminaria, warsztaty nauczycieli w 

kwocie -3471,70 zl, dofinansowanie do studi6w podyplomowych nauczycieli w kwocie 

800,00 zl wydatki zwiCj.zane z podr6zami sluzbowymi tj. szkoleniami, konferencjami itp. w 

kwocie - 1 120,30 zl, materialy szkoleniowe itp. w kwocie - 1 000,00 zl 

Dzial: 801 rozdzial: 80148- Stolowki Szkolne 

Plan wydatk6w biezCj.cych Stol6wki Szkolnej wynosi- 412 039,93 zl, wykonanie- 411 572,11 


zl, 


Wydatki biezCj.ce obejmujCj.: 


Wynagrodzenia obslugi wraz z pochodnymi - 276 545,22 zl , w tym: ( dodatkowe 


wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 14218,04 zl). Odpis na ZFSS - 7 600,00 


zl, 


zakupiono srodki czystosci, art. jednorazowe, papier do pieczenia, serwetki, itp. - 3 811,83 zl, 


oplata za wyw6z nieczystosci stalych, oplata za scieki wykonanie rocznego obowiCj.zkowego 


przeglCj.du budynku itp. w kwocie 7 506,87 zl, uslugi telekomunikacyjne w kwocie - 381,29 zl, 


ubezpieczenie mienia w kwocie - 1 100,00 zl, pozostale wydatki biezCj.ce stanowiCj. oplaty 


zWICj.Zane z utrzymaniem i funkcjonowaniem plac6wki tj. ogrzewanie budynku i energii 


elektrycznej oraz zuzycia wody w kwocie 40994,72 zl, gl6wne wydatki to zakup art. 


zywnosciowych w celu przygotowania posilk6w dla uczni6w i pracownik6w PZSiPS w 


Sochocinie w kwocie -73432,18 zl. wydatki poniesione w zakresie swiadczen pracownik6w tj. 


badania okresowe w kwocie 200,00 zl. 
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Dzial: 801 rozdzial: 80149- Realizacja zadari wymagaj~cych stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych 

w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. 

Plan wydatkow biez'!:cych wynosi- 22 832,00 z1, wykonanie - 22 832,00 zl. 


Wydatki biez'lce obejmuj,!:: 


Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 21 610,30 z1 , dodatki mieszkaniowe i 


wiejskie w kwocie - 461 ,68 zl, pozosta1e wydatki zwi'lzane s,!: z wyposazeniem utrzymaniem 


placowki w kwocie 760,02 z1. 


Dzial: 801 rozdzial: 80150- Realizacja zadari wymagaj~cych stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieZy w szkolach podstawowych, 

gimnazjach, liceach og6Inoksztalc~cych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych 

oraz szkolach artystycznych 

Plan wydatkow biez'lcych wynosi- 210769,43 z1, wykonanie 210 189,12 z1. 

Wydatki biez'lce obejmuj,!:: 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie - 184 834,41 zl , dodatki mieszkaniowe i 

wiejskie w kwocie - 11 664,45 zl , pozosta1e wydatki zwi,!:zane s,!: z wyposazeniem i 

utrzymaniem placowki w kwocie 3400,97 z1. Zakup pomocy dydaktycznych i ksi,!:zek

4529,29 z1 ZFSS -5 760,00 

Dzial: 801 rozdzial: 80195- Pozostala dzialalnosc 

W rozdziale tym zaplanowano srodki na ZFSS w 2016 roku dla bylych pracownikow, 

nauczycieli emery tow (rencistow) oraz pracownikow obslugi i administracji PZSiPS w 

Sochocinie. Kwota odpisu dla emery tow (rencistow) - 5 % pobieranych swiadczen. 

Liczba emerytowanych nauczycieli to 27 osob oraz emerytowani pracowmcy obslugi 

i administracji nad ktorym zaklad sprawuje opieky to 4 osoby. 

Plan wydatkow w tym dziale wynosi- 31 800,00 z1, vvykonanie 31 800,000 z1. 

Dzial: 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza 

Dzial: 854 rozdzial: 85401 - Swietlice szkolne 

Plan wydatkow biez'!:cych wynosi- 110 073,00wykonanie 110073,00 z1. 

Wydatki biez'!:ce obejmuj,!:: 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi -101 665,99 , w tym : ( dodatkowe wynagrodzenie 

roczne wraz z pochodnymi w kwocie- 4 691,58 zl, dodatki uzupelniaj,!:ce wraz z pochodnymi 

w kwocie - 733,01 zl ). Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4391,37 zl, odpis na ZFSS 

2 880,00 zl .zakup pomocy dydaktycznych- 1135,64 zl 

Dzial: 854 rozdzial: 85415 - Pomoc materialna dla uczni6w 
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W rozdziale tym zaplanowane zostaly wydatki na stypendia dla uczni6w . 

Plan wydatk6w wynosi 5463,00 zl wykonanie w kwocie - 5 341,00 zl. 

Wyplacone zostaly stypendia za wyniki w nauce oraz za osi<:J:gniycia sportowe za I p6lrocze 

roku szkolnego 2015/2016. Stypendia za wyniki w nauce otrzymalo 3 uczni6w klasy V 

Szkoly Podstawowej, 2 uczni6w klasy VI Szkoly Podstawowej oraz 2 uczni6w klasy III 

Gimnazjum, oraz uczen klasy VI Szkoly Podstawowej za osi<:J:gniycia sportowe. 

L<:J:cznie stypendia za I p6lrocze otrzymalo 8 uczni6w. 

Wyplacono stypendia za II p6lrocze roku szkolnego 2015/196. Za wyniki w nauce 

stypendium otrzymalo 7 uczni6w klasy IV Szkoly Podstawowej, 6 uczni6w klasy V szkoly 

Podstawowej, 6 uczni6w klasy VI Szkoly Podstawowej, 3 uczni6w klasy I Gimnazjum, 3 

uczni6w klasy II Gimnazjum, 8 uczen klasy III Gimnazjum. 

L<:J:cznie stypendia za II p6lrocze otrzymalo 33 uczni6w. 

Publiczny Zesp61 Szk61 Przedszkoli Samorz~dowych w Sochocinie 
w ramach prowadzenia Wydzielonego Rachunku Dochod6w Wlasnych 
w 2016 roku osi<:J:gn<:J:I doch6d w kwocie 107988,49 zl z nastypuj<:J:cych :h6del: 

1. organizowanie oboz6w dla dzieci i mlodziezy: 	 80689,70 zl 

2. wplaty program "Mleko w szkole" : 	 1 753,13 zl 

3. wplaty pozostale: 	 25099,86 zl 

4. odsetki: 	 222,90 zl 

(korzystanie z hali, prowizje, za reklamy, odszkodowanie itp.) 

Wydatki wykonane w 2016 roku w PZSiPS w ramach prowadzenia Wydzielonego Rachunku 
Dochod6w Wlasnych wyniosly 107 988,49 zl. 

Wydatki obejmowaly: 

2. 	 wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 
-19606,27 zl. 

3. 	 zakup srodk6w zywnosci w celu przygotowania posilk6w podczas zgrupowania oraz 
oboz6w sportowych w kwocie - 28 549,86 zl 

4. 	 zuzycie gazu, wody w kwocie 2 416,46 zl 

5. 	 art. biurowo-papiernicze ( papier ksero, tusze, tonery itp.)swietl6wki, tablice 
informacyjne BHP, art. jednorazowe, srodki czystosci, paliwo do kosiarki w celu 
koszenia trawnik6w na terenie szkoly, znaczki do korespondencji, cZysci do 
naglosnienia, czysci do kosiarki, kwiaty, farby do malowania sal itp. znaczki 
pocztowe, art. biurowe, drukarka, krzeselka, stoliki w kwocie-26 175,84 zl 
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6. 	 materialy dydaktyczne zakup projektora do pracowm komputerowej, zakup 
komputer6w do pracowm infonnatycznej w kwocie 
- 16463,36 zl 

7. 	 wyjazdy sluzbowe pracownik6w - 925,35 zl 

8. 	 obsluga systemu DDD w kwocie 2214,00 zl 

9. 	 materialy i wyposazenie do biez(j.cej dzialalnosci, oplata RTV, oplaty zawi(j.zane 
z wyjazdem uczni6w na konkursy, pranie wykladzin, wymiana szyby, naprawa sieci 
informatycznej, zabudowa grzejnik6w, dorabianie kluczy, naprawa koszy, montaz 
naromik6w w drzwiach, w kwocie- 10 584,45 zl 

10. naprawa furtek, bramek na boisku szkolnym, koszy na odpady na terenie szkoly oraz 
naprawa krzesel na kwoty - 830,00 zl. 

11. 	 zwrot odsetek w kwocie - 222,90 zl. 

W Szkole Podstawowej w Smardzewie w 5 oddzialach uczylo siy 36 uczni6w. 

Roczne przygotowanie przedszkolne realizowalo 7 dzieci. L(j.cznie w 2016 r. do szkoly 

uczyszczalo 43 dzieci. 

W Szkole Podstawowej w Smardzewie zatrudnionych bylo 13 pracownik6w pedagogicznych 

tj.: 10,33 et., 3 pracownik6w obslugi tj.: 1,5 et. sprz(j.taczka, Yz et. konserwator, 1 pracownik 

administracyjny tj.: Yz et. 

Wydatki wykonane w Szkole Podstawowej w Smardzewie w 2016 roku wyniosly: 

819. 396,33 zl w tym: 

Dziai 801 -Oswiata i Wychowanie 818.296,33 zl 

Rozdzial 80101 - Szkoly podstawowe 713.199,21 zl 

wtym; 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 585.402,64 zl 

b) pozostale wydatki biez(j.ce 127.796,57 zl 

Pozostale wydatki biez(j.ce stanowi(j. oplaty zwi(j.zane z utrzymaniem 

i funkcjonowaniem plac6wki tj. 

- gaz, energia, woda, olej opalowy , materialy do biez(j.cych napraw 

na l(j.czn(j. kwoty 51.531,49z1 

- odpisy na zakladowy fundusz socjalny 29.640,00 zl 

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 28.758,95 zl 

- zakup uslug zdrowotnych 130,00 zl 

- podr6ze sluzbowe krajowe 372,88z1 

- wynagrodzenia bezosobowe 
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- zakup pomocy naukowych, dyd. i ksiEj.zek 8.015,92 zl 

- zakup uslug remontowych, opt z tytu1u zakupu uslug telekomunikacyjnych, 

wyw6z nieczystosci, bezp. majEj.tkowe, serwis progr. kom., pozostale ust 

- zakupy inwest. 

Rozdzial 80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 


wtym: 


wydatki biezEj.ce obejmujEj.; 


a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 


b) pozosta1e wydatki biezEj.ce 


wtym: 


- zak. mat. i wyposazenia 


- zak. pomocy nauk. i ksiEj.zek 


- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 


- odpis na ZFSS 


Rozdzial 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 

a) zakup uslug poz. 

b) podr. sluzb. krajowe 

Rozdzial 80150 - Realizacja zadan wymagajEj.cych stosowania 

9.347,33z1 

57.713,94 zl 

47.005,67z1 

10.708,27z1 

3.548,83z1 

972,24z1 

3.307,20z1 

2.880,00z1:. 

330,40 zl 

330,40z1 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach 

podstawowych 


wtym: 


wydatki biezEj.ce obejmujEj.ce; 


a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 

b) pozostale wydatki biezEj.ce 


- zakup materia16w i wyposazenia 


-zakup energii, us!. pozosti usl.telekom. 


- dod. wiejski i mieszk. 


- zak. pomocy nauk. i ksiEj.zek 


- odpis na zakl. fund. socjalny 


Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

Rozdzia1- 8541 Pomoc materialna dla ucznia 

wtym: 
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36.056,07z1 

10.996,71z1 

1.513,97z1: 

310,14 z1 

2.851,74z1 

2.960,86z1 

3.360,00zl 

1.100,00 zI 

1.100,00zl 
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- stypendia dla uczni6w 1.100,00zl 

W Szkole Podstawowej w Kolozltbiu w 6 oddzialach uczylo siy 51 uczni6w, do oddzialu 

przedszkolnego uczyszczalo 17 dzieci. Lq.cznie do Szkoly Podstawowej w Kolozybiu 

uczyszczalo 68 uczni6w. W Szkole Podstawowej w Kolozybiu zatrudnionych bylo 14 

pracownik6w pedagogicznych ~i.ll,55, 4 pracownik6w obslugi - 4 etaty i 1 

pracownik. Administracyjny Y2 etatu. 

Wydatki "''Ykonane na dzien 31.12.20 16r. \\'Yniosly: 980 822,02 zl. 

wtym: 

Dzial801 -Oswiata i Wychowanie 

Rozdzial 80101 - Szkoly podstawowe 

wtym; 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 

b) pozostale vvydatki biezq.ce 

Pozostale \\'Ydatki biezq.ce stanowiq. oplaty zwiqzane z utrzymaniem 

i funkcjonowaniem plac6wki tj. 

979322,02z1 

777967,09 zl 

637653,94 zl 

140 313,15 zl 

- srodki czystosci, art. biurowe i materialy do biezq.cych napraw, olej opalo\\'Y, wygiel, 

\\'Yposazenie 

- pomoce dydaktyczne, podryczniki 

- energia i woda 

- odpisy na zakladowy fundusz socjalny 

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 

- zakup uslug zdrowotnych 

- przeglq.d gasnic, us!. remontowe 

- przeglq.d instalacji elektrycznej i odgromowej, przeglq.d budynku, 

\\'Yw6z nieczystosci i monitorowanie obiektu 

- uslugi telekomunikacyjne 

- podr6ze sluzbowe 

- ubezpieczenie mienia i inne oplaty 

- szkolenia pracownik6w 

Rozdzial 80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych

38 804,29 zl 

7978,75 zl 

12308,19 zl 

35454,00 zl 

31 655,54 zl 

470,00 zl 

1 152,51 Zf 

8394,00 zl 


1 670,12 zl 


143,75 


1 702,00 zl 


580,00 zl 

84685,43 zl 
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wtym: 

wydatki biezctce obejmujctce; 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 71 456,38 zl 

b) pozostale wydatki biezctce 

- materialy do remontu 1 515,70 zl 

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 7 393,35 zl 

- odpis na ZFSS 4320,00 z1. 

Rozdzial 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1 910,00 zl 

Rozdzial 80150 - Realizacja zadan wymagajctcych stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i mlodziezy 114759,50 zl 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 95 399,70 zl 

b) pozostale wydatki biezctce 

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3 100,00 zl 

- srodki czystosci, olej opalowy, art. biurowe 6973,00 zl 

- pomoce dydaktyczne 6486,80 zl 

- energia i woda 1 000,00 zl 

- wyw6z nieczystosci, monit. obiektu ius!. telekomunikacyjne 1 800,00 zl 

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 500,00 zl 

Rozdzial -85401 - Zakup material6w i wyposazenia 1 000,00 zl 

Rozdzial- 85415- Pomoc materialna dla ucznia 500,00 zl 

II. Stypendia i zasilki szkolne Pomoc materialna dla uczni6w 0 charakterze socjalnym 

w roku 2016 (podstawa prawna realizacji zadania - ustawa 0 systemie oswiaty) 

W 20 16 r. 145 wnioskodawcom( srednio) wyplacono stypendia na lctcznct kwoty 85 063,63 zl. 

w tym dotacja celowa - 64 713,00 z1., srodki wlasne 20 350,63 z1. 


III. Dowozy w 2016r. (podstawa prawna realizacji zadania ustawa 0 systemie oswiaty) 
wydatek: 438 585,52 z1. 

l.Dow6z uczni6w do szk61-/2 autokary/wydatek 347444,79 z1. 

W 2016 roku przewoznik Gminny Zaklad Komunalny w Sochocinie dowozil uczni6w 

z terenu gminy do szk61 w Kolozybiu i Sochocinie. W minionym roku dodatkowo dowozono 

dzieci i uczni6w klas ,,0" iI-III w/w szk61 podstawowych w ramach tzw. "trasy poludniowej" 


2. Dow6z, niepelnosprawnych uczni6w do szkoly specjalnej w PIon sku oraz do przedszkola 

integracyjnego w Plonsku, busem przystosowanym do przewozu niepelnosprawnych uczni6w 

- wydatek 46 161,73z1. W 2016 roku przewoznik Gminny Zaklad Komunalny przewozil 

srednio 5 uczni6w do w/w plac6wek 
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3.Dowoz niepelnosprawnych uczniow do szkol przez rodzicow I zwrot kosztow przejazdow 

wlasnym samochodeml - wydatek - 44 979,00 zl. 

W 2016 roku srednio osmioro rodzicow dowozilo swoje niepelnosprawne dzieci do placowek 

oswiatowych w Plonsku. 


IV. Zgodnie z ustaw'l 0 systemie oswiaty w 2016 roku refundowano koszty udzielonej dotacji 
przez s'lsiednie gminy dla dzieci byd'lcych mieszkancami naszej gminy uczyszczaj'lcymi do 
publicznych i niepublicznych placowek wychowania przedszkolnego znajduj'lcych siy na ich 
terenie. Do publicznych i niepublicznych placowek wychowania przedszkolnego w 2016 r. 
uczyszczaio srednio 21 dzieci. Wydatek za refundacjy, za rok 2016, wyniosl112 614,24 zl. 

Wysoko zrealizowanym dzialem w strukturze wydatkow budzetu gminy jest dzial 852 

- Pomoc spoleczna. Plan w tym dziale wynosi 7 163 190,00 zl, wykonanie - 7 158435,15 zl 

tj. 99,93 % uchwalonego planu rocznego i 32,25 % ogolnych wydatkow. 

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Sochocinie realizuje zadania wlasne 

zlecone z zakresu pomocy spolecznej zgodnie z ustaw'l z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy spolecznej (1. j. Dz. U. 2016 r., poz. 930) oraz inne zadania wynikaj'lce miydzy 

innymi z ustaw: 

1. 	 ustawy 0 swiadczeniach rodzinnych 
2. 	 ustawy 0 pomocy osobom uprawnionym do alimentow 
3. 	 ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow 

publicznych 
4. 	 ustawy 0 pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci 
5. 	 ustawy 0 systemie ubezpieczen spolecznych 
6. 	 ustawy 0 ustanowieniu programu wieloletniego - Pomoc panstwa w zakresie 

dozywiania 
7. 	 ustawy 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie 
8. 	 ustawy 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastypczej 

W dziale 852 Pomoc Spoleczna plan pierwotny na 2016 rok wynosil2 807298,00 zl., 

a po zmianach 7 163 190,00 zl. Wykonano 99,93 % planu wydatkow co stano wi kwoty 

7 158435,15 zl. 

Rozdzial 85205 - Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie plan 

po zmianach 300,00 zl., wydatkowano 53,76 zi., stanowi'lce 17,92% planu. 

Rozdzial85206 Wspieranie rodziny plan 104936,80 zl. wykonanie 104895,21 zl., 

stanowi'lce 99,96 % planu. Na wydatki zwi'lzane z pobytem dzieci w Domu Dziecka 

14 




w Ploilsku zaplanowano kwott( 57 807,00 zl., z czego wydatkowano kwott( 57806,06 zl., 

stanowi,!ce 100 % planu. W rozdziale tym zaplanowano r6wniez wydatki zwi,!zane 

z zatrudnieniem Asystenta Rodziny w wysokosci 47 129,80 zl z czego wydatkowano 

47089,15 zl. stanowi,!ce 99,91 % planu. 

Rozdzial 85211 Swiadczenie wychowawcze plan 3652 245,00 zl wykonanie 

3 652 241,60 zl. stanowi'!ce 51,02 % wydatk6w dokonanych w dziale 852 Pomoc 

Spoleczna. Na swiadczenia wychowawcze wydatkowano kwott( 3 580631,70 zL 

Wynagrodzenia i ich pochodne stanowi,! wydatki w wysokosci 58 259,60 zl. Pozostala kwota 

w wysokosci 13 350,30 zl to wydatki zwi,!zane z realizacj,! powyzszych swiadczeil tj. zakup 

licencji na program do obslugi swiadczeil wychowawczych, szkolenia pracownik6w, zakup 

komputera, zakup druk6w, artykuly biurowe oraz uslugi pocztowe. 

Rozdzial 85212 - Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego plan 

po zmianach 2422372,00 zl., wykonanie 2 422 308,97 zl., co stanowi 33,84 % wydatk6w 

dokonanych w dziale 852 Pomoc Spoleczna. Na swiadczenia rodzinne, swiadczenia 

z funduszu alimentacyjnego swiadczenia rodzicielskie wydatkowano kwott( 

2289685,79 zl. Skladki na ubezpieczenia spoleczne oplacane za swiadczeniobiorc6w 

wydatkowano kwott( 67 469,67 zl. 

Wynagrodzenia i ich pochodne stanowi,! wydatki w wysokosci 59877,51 zl., 

Dokonano r6wniez odpisu na Zakladowy Fundusz Swiadczeil Socjalnych za pracownika 

prowadz'!cego obslugt( w/w swiadczeil w wysokosci 1 093,93 zl. Pozostala kwota 

w wysokosci 4 182,07 zl., to wydatki zwi,!zane z realizacj,! w/w swiadczeil (zakup licencji, 

szkolenia pracownik6w, uslugi pocztowe, zakup artyku16w biurowych, itp.). 

Rozdzial 85213 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj,!ce 

niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niekt6re swiadczenia rodzinne - plan 

po zmianach 31 105,00 zl; wykonanie 30701,36 zl co stanowi 98,70 % planu. Wydatki 

w tym rozdziale poniesione zostaly przez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Sochocinie 

na oplacenie skladek ubezpieczenia zdrowotnego, za osoby pobieraj,!ce swiadczenia w formie 

zasilk6w stalych z pomocy spolecznej oraz swiadczenia pielt(gnacyjne. 
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Rozdzial 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe plan po zmianach 147 736,00 z1., wykonanie 147461 1 z1., stanowiqce 99,81 % 

planu. Wykonanie w tym rozdziale stanowi wydatki na wyplaty zasilk6w okresowych 

i celowych. 

Rozdzial 85216 Zasilki stale - plan po zmianach 207 159,00 z1., wydatkowano 

206547,37 zl., co stano wi 99,70% planu. 

Rozdzial 85219 - Osrodki Pomocy Spo1ecznej - plan po zmianach 364 984,90 z1., 


vvykonanie 361 971,19 z1., stanowiqce 99,17 % planu. Wydatki stanowiq koszty zwiqzane 


z utrzymaniem Osrodka. 


Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznaczono 327088,31 zl 


1. Wynagrodzenia pracownik6w w 1qcznej kwocie 251 323,60 zl, 

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownik6w 17 937,15 zl, 

3. Skladki na ubezpieczenia spoleczne pracownik6w 48 628,42 zl, 

4. Skladki na Fundusz Pracy 5 599,14 zl, 

5. Umowy zlecenia 3 600,00 zl, 

Pozostala kwota w wysokosci 34 882,88 zl to wydatki na biezqcq dzia1alnos6 Osrodka 

(koszty utrzymania samochodu i wyposaz:enia bydqcego na stanie jednostki, szkolenia 

pracownik6w, zakup artyku16w biurowych, zakup uslug pocztowych, zakup licencji, odpis na 

ZFSS, itp.) 

W 2016 roku Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Sochocinie podpisal umowy z 

Fundacjq Bank Zywnosci w Ciechanowie dotyczqCq dystrybucji artykul6w zywnosciowych 

dla os6b najbardziej potrzebujqcych. Artykuly spozywcze przekazywane byly nieodplatnie a 

GOPS ponosil jedynie koszt dowozu zywnosci. Lqcznie najubozszym przekazano 8 646,97 kg 

artykul6w spozywczych 0 wartosci 27 684,88 z1. 

Rozdzia185228 - Uslugi opiekUl1cze i specjalistyczne uslugi opiekuncze - plan po zmianach 

37949,35 z1., wykonanie 37947,42 z1., stanowiqce 99,99 % planu. Wydatki w tym rozdziale 
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przeznaczone sl.'j. na wynagrodzenia opiekuna w srodowisku pomocy spolecznej w zwil.'j.Zku 

z realizacjl.'j. uslug opiekUl1czych. 

Rozdzial 85295 - Pozostala dzialalnosc - plan po zmianach wynosi 194401,95 z1., 

wykonanie 194306,76 z1. co stanowi 2,71 % dokonanych wydatkow ogolem. Wydatki w tym 

rozdziale stanowil.'j. koszty zwil.'j.Zane z: 

1. 	 Dozywianiem uczniow 87 852,90 zl, 

2. 	 Realizacjl.'j. prac spolecznie uzytecznych zgodnie z podpisanym porozumieniem 

5637,60 zl 

3. 	 Realizacjl.'j. programu rZl.'j.dowego "Karta Duzej Rodziny" 343,04 zl 

4. 	 Utrzymaniem podopiecznych GOPS w Domach Pomocy Spolecznej 100473,22 z1. 

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, plan po zmianach wynosi 

3320024,63 zl, wydatki w 2016 r. zamknyly siy kwotl.'j. 3 118629,90 zl, tj. 93,93% planu 

i 14,05% ogolnych wydatkow gminy. 

Na wydatki te skladajl.'j. siy: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rZl.'j.dowej 

w rozdziale 75011 - Urzydy wojewodzkie, plan 63 153,00 zl, wykonanie - 63 153,00 zl tj. 

100,00% planu, Sl.'j. to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracownikow 

realizujl.'j.cych zadania zlecone. 

Wydatki zwil.'j.zane z funkcjonowaniem organow gmmy (diety radnych, zakup 

materialow biurowych itp.) w rozdziale 75022 - Rady gmin, zaplanowano w kwocie 

110500,00 zl , wykonanie 81 067,34 zl, tj. w 73,36% planu. 

W rozdziale 75023 - Urzydy gmin zaplanowano w kwocie 3037666,63 zl, wykonanie 

2879300,99 zl tj. 94,79% planu, ktory obejmuje wszystkie wydatki zwil.'j.zane 

z funkcjonowaniem gminy nie ujyte w innych dzialach klasyfikacji budzetowej. 

W rozdziale 75023 na wydatki biezl.'j.ce skladajl.'j. siy wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzen pracownikow w kwocie 2213643,13 zl obejmujl.'j.ce wynagrodzenia i inne 

swiadczenia pieniyzne ze stosunku pracy, wynagrodzenia z tytulu umow cywilnoprawnych, 

czyli umow zlecen i umow 0 dzielo, oraz umow z tytulu organizowanych prac 

interwencyjnych, w tym: 

l.Wynagrodzenia pracownikow w ll.'j.cznej kwocie 1 676 188,36 zl , 

wtym: 

- odprawa posmiertna 21 675 zl, 

17 


http:obejmujl.'j.ce
http:biezl.'j.ce


- nagrody jubileuszowe 45 285 zl, 

- ekwiwalent za urlop 18 996,72 zl. 

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownik6w 136 701,52 zl, 

3. Wynagrodzenia z tytulu um6w cywilnoprawnych (zlecenia i 0 dzielo) 

68229,73 zl. 

4. Skladki na ubezpieczenia spoleczne pracownik6w 295 442,76 zl, 

5.Skladki na Fundusz Pracy - 37080,76 zl. 

Pozostale wydatki biez'!-ce to wydatki zwi,!-zane z utrzymaniem budynk6w , funkcjonowaniem 

administracji gminy, tj. oplaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, uslugi prawne, zakup 

materia16w i wyposazenia, zakup energii, odpisy na zakladowy fundusz swiadczen 

socjalnych, wyplaty prowizji sottysom, ubezpieczenia mienia gminnego, utrzymanie 

samochodu, remontem instalacji centralnego ogrzewania w l'!-cznej kwocie 617 616,12 zl. 

Odpis na ZFSS w rozdziale 75023 plan 48041,74 zl, wykonanie 48041,74 zl tj. 

100,00%. 

Wydatki maj'!-tkowe w rozdziale 75023 wyniosly 34 000 zl. Zakupiono piec gazowy oraz 

niszczarky. 

W rozdziale 75075 - Promocjajednostek samorz'ldu zaplanowano kwoty 

82705,00 zl wykonano 70658,57 tj. 85,43% planu. 

W ramach zaplanowanych srodk6w na promocjy Gminy Sochocin zrealizowano 

nastypuj,!-ce przedsiywziycia: 

1. 	 Wsp6lorganizacja II Biegu Powstania Styczniowego w Kucharach 2ydowskich. 

2. 	 Organizacja imprezy turystycznej pn. "Marsz Gwiazdzisty - pieszo, konno, kajakiem, 

rowerem przez powiat plonski". 

3. 	 Organizacja Pikniku Rodzinnego "AERO" 2016. 

4. 	 Organizacja "x Dni Sochocina". 

5. 	 Wsp610rganizacja 96. Rocznicy "Bitwy nad Wkr'!-". 

6. 	 Wsp610rganizacja zawod6w kolarskich Legia MTB Maraton 2016. 

7. 	 Organizacja Turnieju Pilki Noznej 0 Puchar W6jta Gminy Sochocin "Sochocin Cup 

2016". 

8. 	 Organizacja larmarku Bozonarodzeniowego. 
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9. Realizacja uslugi bezplatnego systemu powiadamiania SMS dla mieszkaiicow gminy, 

10. NawiftZanie wspolpracy z tygodnikiem Extra Plonsk na zamieszczanie materia16w 

promocyjno-ogloszeniowych dotyczlfcych Gminy Sochocin oraz na publikacje danych 

teleadresowych Urzydu Gminy Sochocin (adres, telefony, adresy e-mailowe, nazwa 

strony internetowej, logo Urzydu, godziny pracy itp.). 

11. Prezentacja Gminy Sochocin w serwisie internetowym www.polskaatrakcyjna.pl 

12. Prowadzenie Kroniki Gminnej (koszty wywolania zdjyc). 

13. Zaangazowanie siy w Ogolnopolskie Zawody Spinningowe "Klen Wkry 2016". 

14. Zaangazowanie siy w akcjy pn. "Wiosenne sprzlftanie Wkry". 

15. Pomoc przy orgamzaCJl "I Pikniku Rodzinnego" zorganizowanego przez 

Stowarzyszenie Aktywnie Zakryceni im. Marka Kasprzaka. 

16. Opracowanie i wydanie pocztowek pokazujlfcych najwazmeJsze najciekawsze 

miejsca oraz obiekty znajdujlfce Sly na terenie gminy. 

17. Zamowienie reklamy Gminy Sochocin w publikacji pn. "MAZOWIECKIE. 

Kreatywne perspektywy". 

18. Zamowienie materialow promocyjnych/gadzetow reklamowych, w tym slodyczy 

reklamowych. 

19. Druk plakatow dot. rocznego kalendarza imprez Gminy Sochocin na 2016 r. 

Ponadto w ramach zaplanowanych srodkow ufundowano nagrody dla uczestnikow 

3. edycji konkursu "Rozspiewana Wiosna" i gminnego konkursu pn. "Barvvy Jesieni". 

W ramach realizacji zadaii z promocji gminy zamowiono rowniez kalendarze 

trojdzielne i ksilfzkowe na 2017 r. promujlfce Gminy Sochocin, pUblikowano zyczenia 

swilfteczne dla mieszkaiicow gminy w lokalnych gazetach i portalach internetowych oraz 

kondolencje. 

Rozdzial 75095 - Pozostala dzialalnos6 plan 26 000,00 zl, wykonanie 24450,00 zl 

94,04%. W rozdziale tym ujyte Slf wydatki na diety dla sohysow. 

W dziale 010 Rolnictwo i lowiectwo - realizowane slf wydatki na zadania wlasne 

i zlecone. Plan po zmianach wyniosl 520448,71 zl, vvykonanie 513 440,04 zl, tj.98,65%. 

W wydatkach budzetu ogolem stanowi 2,31 %. 
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Rozdzial 01010 - Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi - obejmuje glownie 

wydatki w ramach realizowanych inwestycji. Plan 123 629,11 zl , wykonanie 

116934,35 zl tj. 94,58%. Wydatki majqtkowe w tym rozdziale stanowiq kwoty 76820,95 zl. 

Obejmujq realizacjy budowy sieci wodociqgowej. 

Rozdzial 01030 - Izby rolnicze plan 6 000 zl, wykonanie 5 686,09 zl tj. 94,77%. 

Wydatki stanowiq obowiqzkowe wplaty w wysokosci 2% podatku rolnego na rzecz izb 

rolniczych. Odchylenia miydzy naleznymi a dokonanymi wplatami wynikajq z dokonanych 

wplat podatku rolnego po czwartej racie podatku od ktorych nalezne wplaty naliczono 

i odprowadzono w miesiqcu styczniu 2017 r. Nie dokonano korekty planu do faktycznie 

poniesionych wydatkow. 

Rozdzial 01095 - Pozostaladzialalnos6-plan 390 819,60 zl, wykonanie 390 819,60 zl 

tj.l00,00%. W rozdziale tym realizowane Sq zadania zlecone. Wydatki obejmujq 

wynagrodzenie pracownikow realizujqcych zadania zlecone, skladki na ubezpieczenia 

spoleczne i fundusz pracy, zwrot podatku akcyzowego od oleju napydowego zakupionego 

przez rolnikow oraz koszty obslugi ww. zadania . 

Dzial600 Transport i lqcznosc - plan 1 944959,26 zl , wykonanie 1 767814,12 zl tj. 

90,89%. W wydatkach budzetu ogolem stanowi 7,96% 

W rozdzialach 60012, 60013 i 60014 w paragraiie 4430 ujyto wydatki z tytulu oplat za 

przejscie w pasie drogowym. W rozdziale 60014 ujyto wydatki zwiqzane z udzieleniem 

dotacji dla Powiatu Plonskiego. 

Rozdzial 60016 - Drogi publiczne gmmne plan 1 783 502,26 zl, wykonanie 

1 626087,83 zl - obejmuje wydatki na inwestycje oraz wydatki zwiqzane z biezqcym 

utrzymaniem drog. 

W ramach biezqcego utrzymania drog gminnych udzielano zlecen Gminnej Spolce 

Komunalnej. Prace te polegaly na: zwirowaniu, rownaniu i odsniezaniu drog gminnych , 

koszeniu trawy z poboczy, karczowaniu krzewow, itp. 

Wydatki majqtkowe wtym rozdziale stanowiq kwoty 705781,03 zl. 

Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdzial 70005 plan 52 076,70 zl, 

wykonanie 23 706,45 zl tj. 45,52%. Wydatki dotyczq oplat za mapy geodezyjne, uslug 

geodezyjnych, wycen nieruchomosci, ekspertyz, oplat za wypis z rejestru gruntu, oplat 
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notarialnych, odszkodowan wyplacanych za prZeJyCle gruntow pod drogi oraz oplat za 

zalozenie ksiCl-g wieczystych. 

Dzial 710 - Dzialalnosc uslugowa plan - 53 000 z1, wykonanie 49531,00 z1. tj., 

93,45% 

Rozdzial 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 40 000 z1., 

wykonanie 36531,00 zl, tj. 91,33%. Srodki wydatkowano na zmiany w planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

Rozdzial 71035 - Cmentarze - plan 13 000 zl, wykonanie 13 000 z1. SCI- to 

zaplanowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rZCl-dowej realizowane na 

podstawie porozumienia z Mazowieckim Urzydem Wojewodzkim zwi'fZane z utrzymaniem 

cmentarza w Bolycinie. 

Dzia1751 - Urzydy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sCl-downictwa - plan 5 037,00 zl, wykonanie 5014,00 zl tj. 99,74%. 

Rozdzial 75101 Urzydy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli 

i ochrony prawa - plan 5037,00 zl, wykonanie 5 024,00 zl tj. 99,74% (prowadzenie rejestru 

wyborcow i zakup przezroczystych urn). 

Dzial 752 - Obrona narodowa - plan 400,00 zl, wykonanie 400,00 zl tj. 100% 

Rozdzial 75212 Pozostale wydatki obronne plan 400,00 zl, wykonanie 400,00 zl tj. 

100%. 

Dzia1754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - plan 

201 700,00 zl, wykonanie 175268,56 tj. 86,90% . 

Rozdzial 75404 Komendy Wojewodzkie Policji plan 7 000,00 zl wykonanie 

6288,75 z1. Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Pion sku. 

Rozdzia175410 Komendy Wojewodzkie Pat1stwowej Strazy Pozarnej plan 10 000 zl 

wykonanie 10 000 z1. Dotacja przekazana przez gminy dla Panstwowej StraZY Pozarnej 

w Plonsku. 

Rozdzial 75412 Ochotnicze straze pozarne plan 180 700,00 zl wykonano w kwocie 

157979,81 zl, co stano wi 87,43% planu. SCI- to wydatki zwiCl-zane z utrzymaniem gotowosci 

bojowej pojazdow i sprzytu przeciwpozarowego, zakupem niezbydnego sprzytu, wydatki 

z tytulu umow zlecen zawartych z kierowcami samochodow, oraz wyplaty ekwiwalentow za 

udzial w akcji. Zakupiono rowniez woz pozarniczo-gasniczy Star 244 do OSP Drozdzyn. 

Rozdzial 75421 - ZarzCl-dzanie kryzysowe, plan 4 000 zl, wykonanie 1 000,00 z1. 

Pomoc dla Powiatu Plonskiego na przeprowadzenie procedury przetargowej w zwi'fZku z 

realizacjCl- projektu pn. "System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w 
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Powiecie Plonskim". W roku 2016 me przeprowadzano szkolen z zakresu zarzCIdzania 

kryzysowego. 

Dzial 757 - Obsluga dlugu publicznego, rozdzial 75702 plan 35 000,00 zl , 

wykonanie 34 670,97 zl. tj. 99,06%. Wydatki stanowiCI zaplacone odsetki od zaciCIgniytej 

pozyczki i kredytu. 

Dzial758 - Rozne rozliczenia - rozdzia175818 - Rezerwy ogolne i celowe, plan

39700,00 zl, wykonanie 0,00 zl 

Dzia1851 Ochrona zdrowia - plan 90180,14 zl, wykonanie 74 306,47 zl tj. 82,40%. 

W dziale tym realizowane SCI wydatki ujyte w programie profilaktyki i rozwiCIzywania 

problemow alkoholowych oraz programie przeciwdzialania narkomanii. 

Rozdzial 85153 - Zwalczanie narkomanii plan 7 195,00 zl, wykonanie 4 215,00 zl, 

tj. 58,58%. 

Rozdzial 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi plan 82985,14 zl wykonanie 

70091,47 zl, tj. 84,46%. 

W 2016 r. dochod z tytulu tych oplat wyniosl 90.180,14 z1. Srodki mmeJsze 

wykorzystano w wysokosci 82 % tj. w kwocie 74.306,47 zl z czego kwoty 70.091,47 zl 

wydatkowano na zadania wynikajCIce z Programu Profilaktyki i RozwiCIzywania Problemow 

Alkoholowych, a kwoty 4.215,00 zl przeznaczono na realizacjy Gminnego Programu 

Przeciwdzialania Narkomanii. W budzecie gminy pozostala nie wykorzystana kwota 

w wysokosci 15.873,67 zl z powodu trudnego do przewidzenia dochodu z tytulu wnoszonych 

przez przedsiybiorcow oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedai: napojow alkoholowych. 

Realizacja Programu Profilaktyki i RozwiCIzywania Problemow Alkoholowych obejmowala 

mm.: 

Wynagrodzenia - dzialalnos6 Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego swiadczCIcych pomoc 

psychologicznCI przez PaniCI Agnieszky GalCIzky-WroblewskCI dla osob uzaleznionych od 

alkoholu i czlonkow ich rodzin oraz osob z roznymi problemami zyciowymi, koszt z tytulu 

zawartej umowy wraz ze skladkami wyniosl 21.535,19 zl; 

- wynagrodzenie dla czlonkow Komisji z tytul:u odbytych posiedzen 6.500,00 zl; 

Koszty postepowania sCIdowego - za zlozone przez Komisjy 5 wnioskow do SCIdu 

o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe - koszt z tytulu oplat sCIdowych oraz za 

przeprowadzenie badan psychologicznych i psychiatrycznych wyniosll.992,57 zl; 
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Zakup material6w i wyposazenia wydatkowana kwota 16.853,77 z} - g16wnie na: 

- zakup nagr6d dla dzieci bior'}cych udzial w konkursach profilaktycznych organizowanych 

w szkolach w ci'}gu roku, dofinansowanie organizowanego Dnia Dziecka i zakup nagr6d 

ksi<tZkowych, dofinansowanie organizowanych gminnych imprez profi1aktycznych 

tj. Mikolajki na Rynku, Jarmark Bozonarodzeniowy oraz zakup swi'}tecznych slodkich 

upomink6w dla uczestnicz'}cych dzieci z terenu Gminy Sochocin; 

- zakup artykul6w przeznaczonych na nagrody i wyr6znienia dla uczestnik6w turnieju pHki 

noznej organizowanego przez GKS WKRA Sochocin; 

- zakup telewizora z zestawem glosnikowym dla Osrodka Leczenia Uzaleznien w Przasnyszu 

w ramach wsp6lpracy Komisji z niniejszym Osrodkiem; 

Zakup uslug pozostalych wydatkowana kwota 23.209,94 zl. Poza uiszczeniem na1eznosci 

za pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego swiadcz'}cych pomoc terapeutyczn'} przez 

Pani,} Barbary Ulanowsk'} dla os6b uzaleznionych od alkoholu i czlonk6w ich rodzin 

18.420,00 zl; 

Za kwoty 4.789,94 zl. Komisja finansowala w calosci lub w znacznej czysci uczniom Szk61 

Podstawowych i uczniom Gimnazjum udzial w profilaktycznych spektaklach teatralnych, 

pogadankach, warsztatach dla uczni6w i rodzic6w dotycz'}cych problemu alkoholizmu 

i narkomanii oraz materialy profilaktyczne, a takze dzieciom UCzyszczaj'}cym do swietlicy 

srodowiskowej dzialaj'}cej przy GOK-u w Sochocinie przejazdy i bilety wstypu na 

profilaktyczne widowisko teatralne. 

W ramach wykonania Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomani w 2016 

roku: 

zorganizowano na terenie plac6wek oswiatowych dzialania edukacyjne prozdrowotne 

poprzez: 

- udzial uczni6w i wychowawc6w w profilaktycznym spektaklu teatralnym, 

- prowadzenie akcji promuj'}cej zdrowy styl zycia, 

- przeprowadzenie warsztatow profilaktycznych dla uczni6w i rodzic6w na temat uzaleznienia 

od alkoholu i narkotykow, 

- sfinansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich; 
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Na wydatki zwi!}zane z narkomani!} w 2016 roku przeznaczono kwoty 4.215,00 zl z czego na: 

Zakup materialow i wyposazenia - 720,00 zl przeznaczono zakup biletow na profilaktyczny 

spektakl teatralny pt. "Wspomnienia narkomanki" dla uczniow PZS i PS w Sochocinie, 

Zakup us lug pozostalych - 3.495,00 zl koszt wyjazdu dzieci na kolonie letnie do 

Wladyslawowa - pojechalo 5 dzieci. 

W budzecie gminy pozostala niewykorzystana kwota w wysokosci 15.873,67 zl z powodu 

trudnego do przewidzenia dochodu z tytulu wnoszonych przez przedsiybiorcow oplat za 

korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych. 

Niewykorzystana kwota w wysokosci 15 873,67 zl zostanie przeznaczona na 

przeciwdzialanie alkoholizmowi w 20 I 7 roku. 

Dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - plan 1 481 909,53 zl, 

wykonanie 1349964,83 zltj. 91,10%. 

Rozdzial 90001 - Gospodarka sciekowa i ochrona wod plan 158 982,00 zl., 

wykonanie 147 ,88 zl, tj. 92,54%. Wydatki stanowi!} koszty napraw i wywozu 

nieczystosci z przydomowych oczyszczalni sciekow. 

Rozdzial 90002 Gospodarka odpadami plan 856 789,41 zl, wykonanie 

820921,30 zl, tj. 95,81%. 

W rozdziale tym realizowane jest zadanie dotycz!}ce systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

Rozdzial 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - plan 110 000 zl, wykonanie 

105562,23 zl tj. 95,97%. Wydatki poniesiono na zakup uslug w celu utrzymania porz!}dku na 

terenie gminy. W rozdziale tym mieszcZE! siy rowniez wydatki zwi!}zane z odlawianiem 

i opiek!} nad bezdomnymi zwierzytami w wysokosci 32 731,30 zl. 

Rozdzial 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 31 000 zl, 

wykonanie 23 697,86 zl tj. 76,44% utrzymanie zieleni i pielygnacja drzew na terenie 

Sochocina. 

Rozdzial 90015 - Oswietlenie ulic, placow i drog - plan 295 938,12 wykonanie 

238944,79 zl, tj. 80,74% - oplaty za konserwacjy punktow oswietleniowych i dostawy energii 

oraz montaz dodatkowego oswietlenia. 
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Rozdzial 90019 - Wplywy i wydatki zwi'!:zane z gromadzeniem srodk6w z oplat i kar 

za korzystanie ze srodowiska plan 29200,00 zl, wykonanie 13714,77 zl, co stanowi 46,97% 


planu. 


Srodki przeznaczono na dokonanie oplaty za korzystanie ze srodowiska, analizt( raportu 


srodowiskowego, ekspertyzt( warunk6w atmosferycznych i likwidacjt( dzikich wysypisk oraz 


zakup work6w na smieci. 


Jednym z podstawowych zadan wlasnych gminy jest zaspokajanie potrzeb ludnosci 

w zakresie kultury. Dzial 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatk6w 

537431,04 zl wykonano w kwocie 533634,21 zl, tj. 99,29%. 

Rozdzial 92109 - Domy i osrodki kultury, swietlice kluby plan 390431,04 zl, 

wykonanie 388 435,62 zl, tj. 99,49%. 

Zadania w zakresie kultury gmina realizuje za pomoc,!: samorz,!:dowych instytucji 

kultury, tj. Gminnego Osrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. 

K wott( dotacji dla Gminnego Osrodka Kultury na 2016 rok zaplanowano 

w rozdziale 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby w kwocie 

370000,00 zl, wykonanie 370000,00 zl. tj. 100,00 %. 

Dotacja zostala przeznaczona na biez'!:C'!: dzialalnosc statutow,!: GOK, wydatki 

zwi'l:Zane z utrzymaniem budynku oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 

pracownik6w. 

K wott( dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2016 rok zaplanowano 

w rozdziale 92116 Biblioteki w wysokosci 130000 zl, wykonanie 130000 zl , tj. 

100,00%. 

Dotacje przeznaczono gl6wnie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 

pracownik6w oraz biez'!:ce wydatki zwi,!:zane z funkcjonowaniem instytucji. 

Wymienione instytucje kultury nie zaci,!:galy zobowi,!:zan. 

W rozdziale 92195 pozostala dzialalnosc zaplanowane zostaly wydatki 

w wysokosci 2000,00 zl. Wydatki zrealizowano w wysokosci 200,00 zl. tj., 10,00%. Wydatki 

poniesiono na zakup wi'l:Zanek i zniczy na okolicznosc obchod6w Swi'!:t Panstwowych. 

Dzial 926 - Kultura fizyczna i sport plan 127 411,30 zl , wykonanie 

123225,26 zl tj. 96,71 %. 

Rozdzial 92601 - Obiekty sportowe - plan 45 220,00 Zf, wykonanie 45 211,26 zl. tj. 

99,98%. Srodki wydatkowano na biez'!:ce utrzymanie stadionu w Sochocinie. 

Rozdzial 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 
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60000,00 zl, wykonanie 60000,00 zl, tj. 100,00%. Udzielono dotacjy dla GKS WKRA 

w Sochocinie w kwocie 60 000,00 zl. 

Rozdzial 92695 Pozostala dzialalnosc, plan 22 191,30 zl, wykonanie 

18014,00 zl. tj. 81,18% z przeznaczeniem na realizacjy przedsiywziyc w ramach funduszu 

soleckiego - zakup placow zabaw i silowni zewnytrznej. 

Wydatki ogolem plan 23 034 020,31 zl, wykonanie 22 197 148,52 zl, tj. 96,37%. 

Wydatki biezqce - plan 21 710032 zl, wykonanie 20 971 890 zl, tj. 96,60%. 

Wydatki majqtkowe plan 1 323 988 zl, wykonanie 1 225258 zl, tj. 92,62%. 

W gminie Sochocin na realizacjy przedsiywziyc w ramach funduszu solecki ego na 2016 rok 


zaplanowano 289 292,47 zl. 


Zadanie zostalo zrealizowane w 25 solectwach za lqcznq kwoty 213 980,17 zl. 


Wydatki zrealizowane w 2016 roku przez Gminy Sochocin w ramach funduszu solecki ego 
przedstawiajq siy nastypujqCo: 

1. 	 Przeznaczono na remonty drog - 96 110,21 zl 
2. 	 Opracowanie map do celow projektowych - 13 234,80 zl 
3. 	 Regulacja, poglybienie rowow przydroznych - 8 523,27 zl 
4. 	 Zakup zuzlu wraz z transportem - 7 292,64 zl 
5. 	 Zakup oprysku chwastobojczego - 140,00 zl 
6. 	 Dostawa i montai: drzwi wewnytrznych, jednych drzwi zewnytrznych , oraz okien 

pev wraz z parapetami w budynku komunalnym 10 417,59 zl 
7. 	 Zakup urzqdzen sHowni zewnytrznej - 11 439,00 zl 
8. 	 Zakup urzqdzenia zabawowego przeznaczonego na plac zabaw - 6575,00 zl 
9. 	 Zakup wyposazenia do swietlicy wiejskiej wraz z szafkami - 8 919,78 zl 
10. Przestawienie przystanku szkolnego - 1 500,00 zl 
11. Modernizacja drog - 24 678,98 zl 
12. Zamontowanie dodatkowych punktow oswietlenia i zwiqzanego z tym 


oprzyrzqdowania - 30 593,29 zt 


Od 1 lipca 2013 r. gmina realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Gmina realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Dochody planowane w 2016 r. z tytulu oplat -734370,00 zl 

Dochody wykonane - 656 841,17 zl 

Zaleglosci na dzien 31.12.20 16r. wynoszq 81 064,47 zl 

Na oplacenie faktur od firrny odbierajqcej odpady w 2016 r. wydalismy - 691 134,25 zl 

Koszt utrzymania PSZOK - 24 000,00 zl 
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Koszty wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi - 39 505,16 zl (w tym wynagrodzenie 

osobowe pracownik6w, skladki na ubezpieczenia spoleczne i skladki na Fundusz Pracy). 

Koszty pozostale: 
- licencja za program 1 648,20 zl 

Wykonuj'lc budzet gmina realizowala zadania zlecone. Realizacja zadan zleconych 

wystypowala w rozdzialach: 01095 -Pozostala dzialalnos6 - plan 390819,60 zl, wykonanie 

390 819,60 zl tj. 100,00%. Wydatki stanowi'l przede wszystkim zwrot podatku akcyzowego 

od oleju napydowego zakupionego przez rolnik6w oraz koszty obslugi ww. zadania; 75011 -

Urzydy wojew6dzkie, plan 63 153,00 zl, wykonanie 63 153,00 zl tj. 100,00%, s'l to 

wydatki na wynagrodzenia pracownik6w realizuj'lcych zadania zlecone oraz materialy 

biurowe, skladki na ubezpieczenia spoleczne oraz skladki na fundusz pracy; 75101 Urzydy 

naczelnych organ6w wladzy paiistwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 5 037 zl, 

wykonanie 5 024 zl tj. 99,,74% (koszty prowadzenia rejestru wyborc6w i zakup urn); 75212 

plan 400 zl, wykonanie 400 zl, tj. 100,00%; 80101 plan - 22 649 zl, wykonanie 22 644,64 

zl tj. 99,98%; 80110 plan 14975 zl, wykonanie 14945,54 zl, tj. 99,80%; 80150 plan 1 850 

zl, wykonanie 1 255,73 zl, tj. 67,88%; 85211 Swiadczenia wychowawcze plan 3 652245 zl 

wykonanie 3652241,60 zl tj.100,00%; 85212 - Swiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 

oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego plan po 

zmianach 2422372 zl., wykonanie 2422308,97 zl. co stanowi 100,00% ; 85213 - Skladki 

na ubezpieczenie zdrowotne plan l3 429 zl. wykonanie l3 089,86 zl. co stano wi 97,47%; 

85295 - Pozostala dzialalnos6 plan 427 zl. wykonanie 343,03 zl. co stanowi 80,33 %. 

Og6lem plan na realizacjy zadaii zleconych w 2016 r. wyni6s1 6587356,60 zl., 

wykonanie 6586226,08 zl co stano wi 99,98% planowanych wydatk6w. 

Zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobj-rte Wieloletni~ Prognoz~ Finansow~: 

Zadanie " Rozbudowa sieci wodoci~gowej w miejscowosci Kondrajec" plan 70 000 zl, 


wykonanie 69820,95 zl. tj. 99,74%. W ramach realizacji inwestycji wybudowano 1 421,5 m 


sieci wodoci'lgowej. 


Zadanie "Przej-rcie sieci wodoci~gowej w miejscowosci Idzikowice" plan 7 000 zl. 


wykonanie 7 000 zl. tj. 100%. 


Zadanie " Asfaltowanie drogi Wierzbowiec-Zelechy" plan 1 0 000 zl. vvykonanie 0,00 zl. 


Realizacjy inwestycji odlozono na 2017 rok. 
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Zadanie " Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 50 z budowEl- wlEl-czenia drogi 

powiatowej 10niec-Maluzyn do ronda (etap I) Budowa dEl-gu pieszo jezdnego do cmentarza 

od krn 25+345 do km 25+432 (etap II) Budowa chodnika od km 25+432 do km 25+682 

(etap 3) plan 61 500 z1. wykonanie 49200 zl. tj. 76,28%. Wydatki stanowiEl- koszt projektu 

budowy ronda. 

Zadanie "Modernizacja drogi w miejscowosci Niewikla". Planowany koszt wykonania 

prac to 50 000 zl, wykonanie 0,00 z1. PrzyczynEl- niewykonania tej inwestycji byl brak 

uzyskania tytulu wlasnosci do dzialki stanowiEl-cej CZySC drogi 

Stopien zaawansowania realizacji programow wieloletnich w 2016 roku 
przedstawia si~ nast~puj~co: 

Przedsiywziycie " Budowa mostu Gutarzewo - Podsmardzewo " plan 44 000 zl- wykonanie 

43050 z1. tj. 97,84%. 

Przedsi~wzi~cie " Przebudowa dr6g gminnych relacji Gutarzewo - Podsmardzewo 

i Smardzewo" plan 298325,22 zl wykonanie 298325,22 z1. tj. 100,00%. 

W ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dr6g gminnych relacji Gutarzewo 

Podsmardzewo i Smardzewo", w miejscowosci Smardzewo polozono 1 ,46km asfaltu. 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej na poziomie 63,63% . 

WykonawcEl- rob6t byl Zaklad Uslugowo Handlowy KOPTRANSz siedzibEl- w Ciechanowie. 

Przedsiywziyde "Modernizacja dr6g gminnych w miejscowosciach Milewo-Smardzewo

Kypa i Kuchary Zydowskie- Jydrzejewo- Kuchary Kr6lewskie" plan 719 813 z1. wykonanie 

659041,03 z1. tj. 91,56%. W ramach inwestycji przebudowano drogy gminnEl- relacji Rzy 

Kuchary Kr6lewskie - Kondrajec powstalo 2,8 km nowej drogi asfaltowej 

Roboty prowadzilo Przedsi~biorstwo Budowy Drog i Mostow Sp. z o. o. z siedzibEl

w Minsku Mazowieckim. W miejscowosci Kuchary Zydowskie polozono nawierzchniy 

z mas asfaltowych 0 dlugosci 225m. 

Wykonawca: Zaklad Uslugowo Handlowy SEBUD z siedzibEl- w Ciechanowie. 
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W 2016 rokujednostki budzetowe gminy pozyskaly srodki 

w ramach prowadzenia rachunk6w dochod6w wlasnych. Zbiorcza realizacja plan6w 

finansowych przedstawia siy nastypujqCo: 

Dochody - plan 120000 zl, wykonanie 107988,49 z1. tj. 89,99% 

Wydatki -plan 120000 zl, wykonanie 107988,49 zl tj. 89,99% 

Wynik finansowy za 2016 r. wynosi - 184 811,26 zl 

Stan zadluZenia na 31 grudnia 2016 wyni6s1 1 521 024,00 zl 

Stan zobowiqzall na dzien 31 grudnia 2016 r. wyni6s1 640424,19 z1. 

Zobowiqzania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S Sq zobowiqzaniami niewymagalnymi. 

Wynikajq z tytulu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, rozliczen 

z ZUS i Urzydem Skarbowym oraz rozliczen z kontrahentami zgodnie z upowaZnieniem Rady 

Gminy udzielonym W6jtowi Gminy Uchwalq Nr XII82/2015 z dnia 18 grudnia 2016 r. do 

zaciqgania zobowiqzan z tytulu um6w, kt6rych realizacja w roku budzetowym 

i w latach nastypnych jest niezbydna dla zapewnienia ciqglosci dzialania gminy. 

W U 11.",... "·'14:::'. rf" 

.:- t,'> ':: 
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Za{qcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 15/2017 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 28 marca 2017 r. 

Gmina Sochocin 

Guzikarzy 9 
09-110 SOCHOCIN 

Numer identyfikacyjny REGON 

130378427 

BILANS IAdresat: 
z wykonania budzetu Regionalna Izba Obrachunkowa w 
panstwa, jednostki Warszawie 

samorzqdu terytorialnego 

Gmina SOCHOCIN 
Wysfac bez pisma przewodniego 

6663A4A8413270BA 
sporzl:\dzony na 

dzien 31-12-2016 r. 

I 

I 
I 
I 

AKTYWA 
Stan na poczl:\tek 

roku 
Stan na koniec 

PASYWA 
Stan na poczl:\tek Stan na koniec 

roku roku roku 

I Srodki pieni~ze 762820,79 874224,13 I Zobowiqzania 1191941,86 1 521 305,12 

1.1 Srodki pieni~zne 762820,79 

1.1.1 Srodki pieni~zne 
762820,79

budzetu 

1.1.2 Pozostale srodki 
0,00

pieni~zne 

II Naleznosci i rozliczenia 7v v ,>JV 

11.1 Naleznosci finansowe 0,00 

11.1.1 Krotkoterminowe 
0,00

(do 12 miesi~cy) 

II. 1.2 Dlugoterminowe 
0,00

(powyzej 12 miesi~cy) 

11.2 Nale.tnosci od 
78761,50

budzet6w 

11.3 Pozostale naleznosci i 
0,00

rozliczenia 

IIllnne aktywa 0,00 

874224,13 
1.1 Zobowiqzania 

1 191 693,00 1 521 024,00
finansowe 

874224,13 
1.1.1 Kr6tkoterminowe (do 

0,00 0,00
12 miesi~cy) 

0,00 
1.1.2 Dlugoterminowe 

1 191 693,00 1 521 024,00
(powyzej 12 miesi~cy) 

97156,16 
1.2 Zobowiqzania wobec 

248,86 280,86
budzet6w 

0,00 
1.3 Pozostale 

0,00 0,26
zobowiqzania 

0,00 II Aktywa neUo budzetu -709422,57 -894233,83 

0,00 
11.1 Wynik wykonania 

330 366,38 -184811,26
budzetu (+,-) 

97156,16 
11.1.1 Nadwyzka budzetu 

330 366,38 0,00(+) 

0,00 11.1.2 Oeficyt budzetu (-) 0,00 -184811,26 

0,00 
11.1.3 Niewykonane 

0,00 0,00wydatki (-) 

11.2 Wynik na operacjach 
0,00 0,00niekasowych (+,-) 

11.3 Rezerwa na 
0,00 0,00niewygasajqce wydatki 

11.4 Srodki z prywatyzacji 0,00 0,00 

11.5 Skumulowany wynik 
-1 039788,95 -709422,57

budzetu (+,-) 

III Inne pasywa 359 063,00 344309,00 

2017-03-27 
skarbnik rok, miesiqc, dzien zarzqd 

BeSTia 



Suma aktyw6w 841582,29 971380,29 Suma pasyw6w 841582,29 971380,29 

Symbol Opis Wartosc 
1 Udzielone gwarancje i por~czenta i2 Otrzymane gwarancje i poreczenia 
3 Inne informacie istotne dla rzetelnosci i przejrzystosci budzetu 
4 ~nowy i dtugoterminowa pozyczka 1 521 024,00 
5 Ie atowa subwencii I 2017 r. 344309,00 

2017-03-27 
skarbnik rok, miesiqc, dzieri 



Zatqeznik nr 3 
do Zarzqdzenia Nr 15/2016 
W6jta Gminy Soehocin 
z dnia 28 marea 2016 r. 

SPRAWOZDANIE 0 PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
SAMORZJ\DOWEJ U\lSTYTUCJI KUL TURY 

2016 ROK 
GMMINNY OSRODEK KUL TURY 

dziat - 921 
rozdziat - 921 09 

I. PRZYCHODY 

Wyszczegolnienie Plan na 2016 rok 
Wykonanie za 2016 

r. 
0/0 wykonania 

(3;2) 

1 2 3 4 

1.Stan srodkow na paczqtek roku 5 188,92 5 188,92 

2. Przychody agO-tern 378500,00 378444,37 99,99% 

dotacja z budzetu gminy 370000,00 370000,00 100,00% 

przychody wtasne 8500,00 8444,37 99,35% 

3. Dotacja ARiMR 0,00 0,00 0,00% 

RAZEM 383688,92 383633,29 99,99% 

II. KOSZTY 

4. Kaszty agotem 379853,00 378319,83 99,60% 

Wynagrodzenie 189000,00 188614,14 99,80% 

Wynagr. z tyt. um6w zleeenia i 0 

dzieto 29760,00 29760,00 100,00% 

Sktadki z tyt. ubezp.sporeczn. 36681,00 36680,45 100,00% 

Sktadki na Fundusz Praey 4019,00 4018,30 99,98% 

Odpis na ZFSS 6291,00 6290,07 99,99% 

Podr6ze sfuzbowe i krajowe 1 062,00 1 061,32 99,94% 

Zuzycie energii 33990,00 33981,81 99,98% 

inne Opfaty 5500,00 4376,89 79,58% 

Zakup towar6w i USfUg 73550,00 73536,85 99,98% 

Pozostate koszty 0,00 0,00 0,00% 

5.Stan srodkow na koniec okresu 
sprawozdawczego 3835,92 5313,46 -
6.Wydatki majqtkawe - . . 
7.Naleznosci ° ° O,OO,"}/O 

8.Zobowiqzania 0 0 0,00% 

w tym wymagalne 0 ° 0,00% 



Czt{sc opisowa z wykonania planu finansowego 
za 2016 rok 

przez Gminny Osrodek Kultury 
w Sochocinie 

Ogolna kwota dotacji otrzyrnanych z budzetu grniny w 2016 roku w Dziale 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 - Dorny i osrodki kultury, 

swietlice i kluby wyniosla 370 000,00 zl. Przychody wlasne instytucji kultury to kwota 

8444,37 z1. 

W Grninnyrn Osrodku Kultury w Sochocinie znajdujq Sly nastypujqce sekcje 

zainteresowait: rnuzyczna, teatralna, taneczna, zespoly instrurnentalno - wokalne i orkiestra 

dyta oraz Kapela Folkowa, zespol After Shock, zespol J.B & Friends. W GOK istnieje 

swietlica srodowiskowa, Polski Zwiqzek Ernerytow, Rencistow i Inwalidow, Kolo Grninnego 

Zwiqzku Kornbatantow Rzeczpospolitej i Bylych Wit;zniow Politycznych, Kolo PCK, klub 

sportowy Wkra Sochocin oraz siedziba Polskiego Stronnictwa Ludowego. W obiekcie swojq 

siedziby rna Grninna Biblioteka Publiczna oraz Urzqd Stanu Cywilnego. 

W 2016 roku na dzialalnosc rnerytorycznq istniejqcych sekcji przeznaczono 

19 653,97 zl. Sq to glownie rnaterialy dydaktyczne, instrurnenty rnuzyczne, przedstawienia 

teatralne dla najrnlodszych uczestnikow, wycieczki, wyjazdy na warsztaty, naprawy 

instrurnentow dt;tych oraz inne niezbt;dne akcesoria sluzqce do prowadzenia zajt;c w 

poszczegolnych sekcjach. W zajt;ciach w/w sekcji tygodniowo bierze udzial ok. 160 osob. 

W GOK dziala rowniez sekcja orkiestry dt;tej skupiajqca 35 osob oraz osoby UCZqce 

sit; gry na instrurnentach dytych. Zatrudniony jest kapelrnistrz i instruktor w celu prowadzenia 

orkiestry i nauki gry na instrurnentach dytych. W 2016 roku wyrernontowano i zakupiono 

sprzt(t rnuzyczny dla tejze sekcji za kwott; 17765,99 zl. oraz zakupiono rnarynarki i kurtki dla 

orkiestry za kwott; 4 510,80 zl:. 

W styczniu 2016 roku w Grninnym Osrodku Kultury w Sochocinie odbyl sit( XXIV 

Final WOSP oraz Koncert Kolt;d. 

W okresie ferii zimowych zorganizowano warsztaty plastyczne, muzyczne, wokalne, 

taneczne i teatralne, wycieczkt; do Warszawy w celu zwiedzania TVP, Sejmu RP i Stadionu 

Narodowego, wyjazd do Ploitska na film "Maly Ksiqzy", przedstawienie teatralne pt. 

"Ostatnia ksiqZka swiata" oraz dwie dyskoteki dla rnlodziezy szkolnej. Koszt zatrudnienia 

opiekuna warsztatow plastycznych, zakupu biletow, koszt transportu, ubezpieczenia 

wycieczki oraz ochrony dyskotek to kwota 3 020,00 zl:. W lutym 2016 roku sekcja teatralna 

wzit(la udzial w XXXV Przeglqdzie Zespolow Zapustnych Bqdkowo 2016 zdobywajqc 

pierwsze miejsce. Koszt uczestnictwa i koszt przejazdu dzieci to kwota 770,00 zl. 



W ramach wkladu wlasnego w organizacjy X Dni Sochocina wplacono zaliczky dla 

organizatora w wysokosci 6 150,00 zl zgodnie z podpisanlf umowlf. 

W marcu 2016 roku zorganizowano koncert z okazji Dnia Kobiet, podczas kt6rego 

zaprezentowaly siy zespoly oraz sekcje dzialajlfce przy GOK. Koszt organizacji imprezy to 

111,99zl. 

W kwietniu 2016 roku zesp61 After Shock wzilfl udzial w Przegllfdzie Piosenki 

Dzieciycej i Mlodziezowej w Racilfzu pt. "Piosenka jest dobra na wszystko" zdobywajlfc 

wyr6znienie. 

Jak co roku w maju zorganizowano uroczystosci zwiqzane z 225 roczniclf uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Odbyla siy msza swiyta oraz uroczysta akademia w GOK. Ponadto 

Orkiestra Dyta Sochocin koncertowala w Baboszewie oraz wziyla udzial w Mlodziezowym 

Festiwalu Orkiestr Dytych w Puhusku zdobywajlfc Grand Prix Festiwalu. 

W czerwcu 2016 roku Gminny Osrodek Kultury w Sochocinie byl 

wsp610rganizatorem Pikniku Rodzinnego AERO 2016 w Milewie, gdzie zaprezentowala siy 

Orkiestra Dyta oraz zespoly dzialajlfce przy GOK. Zorganizowano takZe dyskoteky plenerowlf 

"Powitanie wakacji" oraz koncert podsumowujlfcy dzialalnos6 GOK od wrzesnia 2015 do 

czerwca 2016 roku. Wydatki zwilfzane z pOwyZszymi imprezami wyniosly 1 993,70 zl. 

W okresie wakacyjnym zorganizowano dwie dyskoteki plenerowe. Koszty w 

wysokosci 3 559,40 zl. zwilfzane z powyzszymi imprezami to gl6wnie wydatki zwilfzane z 

zabezpieczeniem sanitarnym, ochronlf i oprawlf muzycznlf. 

Gminny Osrodek Kultury wraz z Urzydem Gminy w Sochocinie organizowal obchody 

rocznicy bitwy nad Wkrlf odbyla siy Msza Swiyta za Ojczyzny, przemarsz na lokalny 

cmentarz parafialny, wystlfpienia okolicznosciowe oraz koncert utwor6w patriotycznych w 

wykonaniu orkiestry dytej Sochocin. W sierpniu orkiestra dyta koncertowala takze w 

Smardzewie. 

W okresie letnim zorgamzowano r6wniez wyjazd rekreacyjno - wypoczynkowy 

z uczestnikami sekcji dzialajlfcych w GOK. Koszt wyjazdu to koszt transportu w wysokosci 

810,00 zl. 

We wrzesniu 2016 roku orkiestra dyta wziyla udzial w przegllfdzie orkiestr dytych 

w Joncu. Koszt transportu orkiestry to kwota 270,00 zl. 

W okresie jesiennym zorganizowano uroczystosci zwiqzane z obchodami Swiyta 

Niepodleglosci oraz odbyla siy impreza andrzejkowa. 

W grudniu Gminny Osrodek Kultury byl wsp610rganizatorem imprezy plenerowej pod 

haslem "Jarmark Swilfteczny". Orkiestra dyta wsp61nie z mlodziezlf nalezlfclf do sekcji 



wokalnej przygotowaly i wykonaly godzinny koncert kolyd w kosciele parafialnym w 

Sochocinie. Ponadto Gminny Osrodek Kultury zlozyl wniosek 0 dofinansowanie zadania 

realizowanego ze srodk6w pozostaj'lcych w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum 

Kultury w ramach programu "Dom Kultury + inicjatywy lokalne 2017" zatytulowany 

"Sochocin gmin'l otwart'l na pomysly kulturalne mieszkanc6w". Wniosek zostal rozpatrzony 

pozytywnie i bydzie realizowany w 2017 roku. 

Gminny Osrodek Kultury w Sochocinie uczestniczy w promocji Gminy Sochocin 

poprzez ekspozycjy wystawy "Sochocinskie guziki - slad dawnej tradycji" na terenie calej 

Polski, kt6ra w 2016 roku prezentowana byla w Gminnym Osrodku Kultury w Rewalu i 

Muzeum Regionalnym im. A. Kaubego w Wolinie. 

Utrzymanie budynku tj. zuzycie gazu, energii, wody, wyw6z nieczystosci, ochrona 

obiektu, uslugi telekomunikacyjne, usluga radia i telewizji i inne - to kwota 39474,03 zl. 

W 2016 roku dokonano przegl'ldu technicznego budynku GOK oraz wykonano przegl'ld 

gasnic i przegl'ld kominiarski. Wykonano r6wniez badanie sieci wodoci'lgowej 

przeciwpozarowej. Koszt uslug to kwota 1 274,28 zl. 

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen przeznaczono kwoty 265362,96 zl. 

Wtym: 

wynagrodzenia osobowe pracownik6w - 188 614,14 zl. 

wynagrodzenia z tytulu umowy zlecenie i 0 dzielo 29 760,00 zl 

skladki na ubezpieczenia spoleczne - 36680,45 zl. 

Fundusz Pracy - 4018,30 zl. 

odpis na ZFSS 6 290,07 zl 

Pozostale wydatki to biez'lca dzialalnosc plac6wki tj. wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, 

srodki czystosci, artykuly biurowe, ZaiKS, delegacje, szkolenia, badania profilaktyczne, 

drobne remonty, odnowienie licencji na program ksiygowy i inne stanowi'l kwoty 

13 592,71 zl. 

Dodatkowo w Gminnym Osrodku Kultury organlzuJe Sly koncerty okolicznosciowe, 

sekcje i zespoly bior'l udzial w obchodach swi'lt panstwowych i koscielnych. Orkiestra 

dzialaj'lca przy GOK bierze udzial w przegl'ldach, konkursach oraz uswietnia uroczystosci 

organizowane na terenie gminy. W kazdym miesi'lcu organizowana jest dyskoteka dla dzieci i 

mlodziezy. Koszt organizacji dyskotek to wydatki zwi'lzane z ochron'l i bezpieczenstwem 

uczestnik6w. 

T1 



Zatqcznik nr 4 
do Zarzqdzenia Nr 15/2017 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 28 marca 2017 r. 

SPRAWOZDANIE 0 PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU 
FINANSOWEGO SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KUL TURY 

ZA2016 ROK 
GMMINNA BIBUOTEKA PUBUCZNA 

dzial - 921 
rozdziaJ - 92116 

L PRZYCHODY 

Wyszczeg61nienie Plan na 2016 rok 
Wykonanie 
za 2016 r. % wykonania (3:2) 

1 2 3 4 

1.Stan srodkow na poczqtek roku 122,84 122,84 

2. Przychody ogotem 130120,34 130120,34 100,00% 

dotacja z budzetu gminy 130000,00 130000,00 100,00% 

przychody wtasne 120,34 120,34 100,00% 

3. Dotacja na zakup now. czytel. 3700,00 3700,00 100,00% 

RAZEM 133943,18 133943,18 100,00% 

II. KOSZTY 

4. Koszty ogotem 133906,66 133713,59 100,00% 

Wynagrodzenla 99400,00 99339,95 99,94% 

Wynagr. z tyt um6w zlecenia i 0 

dziel-o 0,00 0,00 0,00% 

Sktadki z tyt. ubezp.spofeczn. 17900,00 17859,34 99,77% 

Sktadki na Fundusz Pracy 320,00 319,79 99,93% 

iOdpis na ZFSS 2643,66 2643,66 100,00% 

Podr6ze sfuzbowe i krajowe 61,00 61,00 100,00%: 

Zuzycie energii 0,00 0,00 0,00% 

lnne optaty 582,00 581,60 99,93'/0 

Zakup towar6w i ustug 13000,00 12908,25 99,29% 

Pozostaf8 koszty 0.00 0,00 0,00% 

5.Stan srodkow na koniec okresu 
sprawozdawczego 36,52 229,59 . 

6.Wydatki majqtkowe . - . 

7.Naleznosci ° ° 0,00% 

8.Zo bowiqzania 0 ° 0,00% 

w tym wymagalne 0 0 0,00% 

:((t 




CZfSC opisowa Z wykonania planu finansowego 

za 2016 rok 


przez Gnlinnq Bihliotekf Puhlicznq 

w Sochocinie 


Og6lna kwota dotacji otrzymanych z budzetu gmmy w 2016 roku 

w Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziale 92116 -

Biblioteki wyniosla 130 000,00 z1. Dotacja ze srodk6w Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z programu "Zakup nowosci czytelniczych" 

wyniosla 3 700,00 zl. Dochody wlasne instytucji kultury to kwota 120,34 zl. 

Srodki otrzymane przez Gminn'1 Biblioteky Publiczn'1 w Sochocinie 

w 2016 roku przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeii 

pracownik6w w wysokosci 120 162,74 z1. W tym: 

-wynagrodzenia osobowe pracownik6w 99339,95 z1. 


-skladki na ubezpieczenia spoleczne pracownik6w - 17 859,34 z1. 


-Fundusz Pracy 319,79 z1. 


-Odpis na ZFSS - 2 643,66 z1. 


Zakupiono 530 pozycji nowosci czytelniczych za kwoty 12 405,60 z1., 

Zarejestrowano 438 czytelnik6w 1 udostypniono 10 767 zbior6w 

bibliotecznych. 

Pozostale wydatki zWllfZane s'1 z biez'1c'1 dzialalnosci'1 placowki tj. 

ubezpieczenie ksi'1zek, badania lekarskie, zakup artykul6w biurowych stanowi'1 

kwoty 1 145,25 z1. 



INFORMACJA 

o stanie mienia komunalnego na dzien 31 grudnia 2016 roku 

Powierzchnia mienia komuna1nego na dzien 31 grudnia 2016 r. wynosila 181,9403 ha, 
wtym: 

- drogi - 151,6043 ha; 
- dzialki budowlane i rekreacyjne - 3,246 ha, w tym: Bo1ycin 0,9673 ha, Kypa - 0,8714 
ha, Milewo 0,23 ha, Niewik1a - 0,18 ha, Podsmardzewo - 0,82 ha, Sochocin 0,1773; 
- uslugi - infrastruktura - 10,4200 ha, w tym: Gutarzewo 0,23 ha, Kolonia Sochocin 
4,5 ha, Kondrajec 2,96 ha, Milewo 0,18 ha, Rzy 0,5300 ha, Smardzewo - 0,3 ha, Sochocin 

1,72 ha; 
- kultura, oswiata i administracja - 6,36 ha, w tym: Koloz~b - 0,85 ha, Smardzewo - 0,86 
ha, Sochocin 4,65 ha; 
- dzialki rolne - 10,31 ha, w tym: Drozdzyn 6,38 ha, Rzy 0,97, Smardzewo - 1,74 ha, 
Sochocin 1,22 ha. 

Spos6b zagospodarowania: 

- w bezposrednim zarz~dzie znajduje si~ - 171,1829 ha, 

- w dzieriawie lub najmie - 9,4413 ha, 

- przekazanie w uzytkowanie wieczyste - 0,6200 ha. 


Na terenie gminy znajduj~ sit( nast~puj~ce obiekty: 

- przedszkola - I/Sochocini, 

- szkoly - 3 ISochocin, Smardzewo, Koloz~b/, 


- osrodki kultury I/Sochocini, 

- budynki mieszkalne - I/Bo1ycini, 

- inne budynki - 8 Isiedziba Urzydu Gminy, sto16wka, budynek odnowy biologicznej, 

hydrofornie, oczyszczalnia sciek6w, budynki gospodarczel Sochocin, Smardzewo, Rzy, 

Kondrajec. 


W roku 2016 pod drogi gminne Gmina Sochocin nabyla z mocy prawa grunty 0 l~cznej 

powierzchni 0,6961 ha 0 wartosci 13.922,00 zl 

Sporz~dzila: 

Barbara Wozniak 



UI uUZil\i;;iH "X ::; Mienie komunalne Gminy Sochocin na dzieii 31 grudnia 2016 r. 

Lp. 

lQV 

U~H 1 U ;;:;Ulit'1U{ 
pfI:)rl$k, 18Z 

Wies 

W~~ 
.v,~/''Ia, 'vo~ 

Dragi w ha 

iloscfwartosc 

Rolne wha 

iloscfwartosc 

Uslugi i 
infrastruktura 
w ha. iiosC/wartosc 

Budowlanc i rckrcacyjnc 

w ha, ,ilosc/wartosc 

Budowlane i 
rckreacy:jne w ha, 
ilosClwartose 

K ultura, oswiata 
i administracja w ha, 
i1osC/wartosc 

2015 2016 2016 2016 2015 2016 2016 

I. Baraki 5,0149/50,188,00 

2. Biele 258 125.800,00 

3, Budy Gutarzewskie 1,80 118.000,00 

4, Bolcrcin 4,2817/42,817,00 0,0216/432,00 0,9673119346,00 0,9673/19.346,00 

5. Ciemnicwo 2,5701125.701,00 

6, Ciemniewo Budy 3,35 133.500,00 

7, Drozd;i;yn 5,2019/52376,00 0,6486/12,972,00 6,38 1127,600,00 

8, Gromadzyn 6,1088/61.780 

9. Gutarzewo 6,0396/60.396,00 0,23 14,600,00 

10, Idzikowicc 5.679/56,790,00 

11. J9dr7.cjewo 3,141/31.410,00 0,0259/518,00 

12, Kcrpa 7,1235171.235,00 0,8714117.428,00 0,8714/17428,00 

13, Koliszewo 4,8897/48,897,00 

14, KoL Sochocin 4,3212/43.212,00 4.50 190,000,00 

15, Ko!oz,!b 3,0344/30,344,00 0,85 117.000,00 

16, Kondrajec 8,5660/85,761,00 2,96 159,200,00 

17. Kuchary Z.ydowskie 7,6183176,183,00 

18. Kuchary Krolewskie 5,6829156.829,00 

19, Milewo 6,5603/65.603,00 0,18 13.600,00 0,23 14,600,00 0,23 14,600,00 

20, Niewikla 5,60481/56.048,00 0,18 13,600,00 0,18 13.600,00 

21. Podsmardzewo 5,8055/58,210,00 0,82 116.400,00 0,82 116.400,00 

22, Pruszkowo 6,8793/68.793,00 

23, Rzy 4,0962/41.373,00 0,97 /19.400,00 0,53 110.600,00 

24, Smardzewo 3,3414/33.399,00 1.74 134.800,00 0,30 16.000,00 0,86 117.200,00 

25. Sochocin 19,24421192.442,00 1,22 121.600,00 1,72 129.800,00 0,1773/4,654,00 0,1773/4,654,00 4,65 188.400,00 

26, Slcpowrany 5,56 155,600,00 

27, Wierzbowiec 6,94 169.400,00 

28, Wycinki 0,24 I 2.400,00 

29. Zclcchy 4,9364/49.364,00 

30. 150,9082/1.514.019,00 0,6961/13 ,922,00 10,31 1213,600,00 10,42 1203,800,00 3,246/66,028,00 3,246/66.028,00 6,36 1122.600,00 

31. 151,604311 527941 10,31 1213,600,00 10,42 1203,800,00 3,246/66,028,00 6,36 1122.600,00 

ogolem: 181,9403 I 
32. wartose: 2.133.969,00 

Sporzqdzita: Barbara Wozniak 

I 
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Informacja 0 stanie mienia komunalnego Gminy Sochocin na dzien 31.12.2016 r. 

Opis mienia wedlug grup 
rodzajowych 

Hose ha/szt. Wartose 
inwestycyjna 
(suma rubryk 

4 - 6) 

Sposob zagospodarowania 

w bezposrednim 
zarz~dzie 

dzierzawa lub 
najem 

przekazanie 
w zarz~d lub 
uZytkowanie 

Hose szt.!wartose zl Hose szt./wartose zl Hose 
szt.!wartose zl 

1 2 3 4 5 6 
Grunty: 181,9403 2.120.047,00 171,1829/1.917.861,00 9,4413/188.786,00 0,62/12.400,00 
drogi 151,6043 1.527 .941,00 150,9042/1.527.901,00 0,004/40,00 
dzialki budowlane i rekreacyjne 3,246 66.028,00 2,927/52.082,00 0,2073/4.146,00 0,44/8.800,00 
tereny zabudowane inne 10,42 203.800,00 8,61/167.600,00 1,63/32.600,00 0,18/3.600,00 
kultura i oswiata 6,36 122.600,00 6,36/122.600,00 
uZytki rolne 10,31 213.600,00 2,71/61.600,00 7,60/152.000,00 
Obiekty; 14 4.002.789,811 13/3.962.789,81 1/40.000,00 
budynki mieszkalne 1 40.00,00 1/40.000,00 
budynki niemieszkalne 8 748.794,00 8/748.794,00 
szkoly 3 2.952.805,21 3/2.952.805,21 
przedszkola 1 91.990,60 1/91.990,60 
osrodki kulturalne 1 169.200,00 1/169.200,00 

Sporz<j.dzila: 

Barbara Wozniak 
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